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సభషతమ

ఇది పాల-నీళళ సనహపు కథ: మొదట పాల ఏస చసయటసట, తన మసచి గుణాలన ఆ నీళలకు 
కూడా ఇచిచ, వాటతో సనహస చసకుసటాయట.

అపుప్పుడేమౌతసది, మనస ఆ పాలన వేడ చసత స కద, అది చసూసి బధ పడాత యట, నీళళ: 
"హుస.. ఇసత మసచి నా మతత డని ఇసత కషటపెడతసద, ఈ మసట!  దీని పని చెబుతన!" 

అసటసూ ఆ నీళళకసత  మసటమీదిక దసూకబోతయట. 

"అయమ! నాకసస నీళళ ఎసత ఆపదకు లనౌతనానయ!" అసటసూ పాల తనకుతనే మసటలక 
ఉరుకుతయట.

అపుప్పుడ మనస ఏస చసత స? కొనిన నీళళ చిలకరసత స! అపుప్పుడ "ఓహ! నా మతత డక ఏమీ  
కలేదులే!" అని ససతోషపడ, పాల శసతసత య!

మసచి సనహితల పాల-నీళళ మాదిర, అటాల  ఒకరకొకరు తోడగ ఉసటారననమాట!

ధరమ్మ గతసధాల క్షీరమ మనన నీటకొసగెన సస్వాగుణసబుల దనన జేరుటన ;
క్షీరమ తపతమౌటగని చిచచరజన  వతచ జలసబు; దు
రాస్వార సహకృదిస్వాపతతగని వహిన చొరసజనె దుగ గ; మసతల
నీరమగసూడ శసతమగు, నిలచ మహతమ్మల మమైతత్రీ ఈ గతన 

సససకకృత మసూలస
(భరత కృహర) 

పెమై శలకనేన ఏనగు లక్ష్మణ కవి 
ఎసత చకకగ  తెలగు చసరో చసూడసడ!
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నిమమ్మరసస
1947,  ఆగసట  15.  ఢిలలల సస్వాతసతతత్ర్య దినోతసవ వేడకల
జరుగుతనానయ. అట కలకతత ల హిసదసూ మసిలస ఆలలరుల
జరుగుతనానయ. 

'ఇదేమ  సస్వాతసతతత్ర్యస?!  నాకు  ఇటాల సట  సస్వాతసతతత్ర్యపు
వేడకల  అకకరేలదు'  అనకునానడ  గసధజ.  పోయ
కలకతత ల బస చశడ. 

ఆ తరాస్వాత కొదిద్ద  రోజులక దుసడగుల గుసపు ఒకట గసధ
మీదిక దడ చసిసది.  గసధ  ఉనన ఇసట తలపుల,  కటకీల,  ఇసటలని కురీచల,  సఫాల-

అనీన  ధస్వాససస  చసిసది.  గసధ  మీదిక  ఇటకల  విసిరసది.  అసత  పాత్రాణాపాయ  సిస్థితల
కూడాన,  గుసపులని వాళలసదరతోటీ మాటాల డాడ గసధజ.  చివరక అసదరనీ శసతపరచి
వనకక పసపిసచడ!

"కలకతత ల మసిలమలసదరసూ తసూరుప్పు పాకసత న దేశనిక వళళపోవాల!"  అని హిసదువల
డమాసడ. "మస ఇకకడే ఉసటాస-మీకు నచచకపోతే మీరే వళళపోసడ!"  అని మసిలమల.

ఇదద్దరలనసూ విదేస్వాషాగునలే.

బసగల్ పతజలల ఆ విధసగ ఎగసి పడతనన వమైషమామల మసటల గసధజక చల బధ
కలగసత నానయ.  "ఇసదుకనా,  మనస  అసదరస  కలసి  బిత్రీటష  వారతో  పోరాడసది?  ఇటాల
కొటట కునేసదుకనా? కలసి పతశసతసగ ఉసడలేమా? తపుప్పులెననకుసటసూ అరాచకతస్వానిక తెర
తససదుకనా, మనస సస్వారాజమ సమరస నెరపిసది?" అని నిరాశ భరత ఆలచనల.
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"బసగలల ఇలలలసూల తరగ చెపాప్పులని ఉసది: 'ఈ వమైషమామలన వదిలేయసడ.  మళళ ఒకసర
కలసి జవిసచసడ!' అని. కనీ ఇపుప్పుడది నావలల కవటలదు. మసలవాడని అయమన. మనకు
సస్వాతహగ శకత లేనపుప్పుడ, శకత పతదత అయన భగవసతడని పాత్రారస్థిసచల. ఉపవాసస దస్వారా ఆ
భగవసతడని సవిసత న. విషమ పరసిస్థిత తొలగసతవరకూ నేన నీళల , సడా, నిమమ్మరస స తపప్పు
మరేమీ సస్వాకరసచన" అసటసూ నిరాహర దీక మొదలపెటాట డ గసధజ.

ఆ  సమయనిక  రాజాజ  బసగల్ కు  గవరనర గ
ఉనానరు. "గొడవల ఎటాల గెమైనా సదుద్ద  మణుగుతయ.

గసధజ  నిరాహర  దీక  చయడస  అనవసరస"  అని
ఆయన అభిపాత్రాయస. ఎలగెమైనా సరే గసధతో నిరాహర
దీక మానిప్పుసచలని పటట దలగ వచచడాయన. 

తన  నిరాహర  దీక  ఎసదుకు  చసత నానడ
చెపుప్పుకొచచడ గసధ;  అది ఎసదుకు అవసరసలేదో చెపుప్పుకొచచడ రాజాజ.  ఒకర మాట
ఒకరు వినే అవకశస ఇదద్దరకీ లేదు. 

చివరక రాజాజక చికకు వేసిసది.  "నిరాహర దీక అసటనానవ;  ఇసక మళల  ఆ నిమమ్మరసస
మాతతస ఎసదుకు?!" అనేసడ. 

గసధ  పతశసతసగ  తన  సెకతటరీ  నిరమ్మల్  బబు  వమైపు  చసూసడ.  "నా  పతకటనని  సర
చసూసననానవ; మర అపుప్పుడ నీకు ఈ విషయమ తటటలేద?! ఈ రాజాజగరక నేన చల 
కలసగ పరచయస కబటట,  ఆయన గురుత పటటగలగరు,  నా శరీరస  ఇసక ఎసత గటటగ
ఉసదో!  అసల ఆ నిమమ్మరసస  మటకు నాకసదుకు?  అది కూడా అకకరేలదు.  నేనిపుప్పుడ
కవలస సడా,  నీళళ మాతతమ తత్రాగుతసూ నిరాహర దీక చసత న!"  అసటసూ తన సస్వాకరసచ
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పదరాస్థి ల లసట లసచి నిమమ్మరసనిన కూడా కొటటవేసడాయన!

"అరే!  పుణామనిక పోతే పాపస ఎదురమైసదే! ఏస చసత స?!" అనకొని ఊరక పోయడ రాజాజ.

మరో వారానిక బసగల్ ల గొడవల కసతసత సదుద్ద  మణగయ. 

గసధ మొసడతనస, ఎనిన కషాట ల ఎదురమైనా సరే, తన నమమ్మన సతమ మారరస నసడ చలసచని
సెస స్థిరమస, సస్వాయ పతవరతనల నిజాయత, సమానమల పటల పతమ, ఇవనీన ఆయనిన పతజలకు దగరర
చసయ. 

సమసమలల  సమాజకమమైన సమసమలకు పరషాకరాలన ఆయన
తన  వమకతతస్వాస  దస్వారా  కనగొనేసదుకు  పతయతనసచటస.  ఆ
కతమసల  గసధజ  అనేకసరుల  పాత్రాణాపాయ  సిస్థితని
ఎదురొకనానడ.  "హిసదువల,  మసిలమల,  ఇతర  మతల

వాళళ అసదరసూ కలస ఉసడాల,  పరసప్పుర నిసదల వదుద్ద " అనే ఆయన కడదక నమామ్మడ.

చివరక  1948 వ ససవతసరస జనవర  30 న,  "నవస్వా మన దేశనిక హిసదసూ రాజామసగస
రాకుసడా  అడడ కుసటనానవ.  మసిలమలన  వనక  వేసకొసత నానవ"  అసటసూ  మతవాది
గడేస ఆయనిన తపాకీతో కలేచసడ. 

మత సహనానిక పతతక గసధజ.  మనకు ఎనిన అసౌకరామల ఎదురమైనా సరే,  వాటననినసటనీ
పరషకరసచకుసటసూ,  అసదరస  శసత  సమరసమలతో  కలసి  జవిసచటస;  భిననతస్వాసల 
ఏకతస్వానిన నిలపుకవటమ ఆయన సమ్మకృతక మన స ఇచచ అసలెమైన నివాళ.

నసూతన  ససవతసరసల  మనస  అసదరస  సఖశసతలతో,  పరసప్పుర  పతమాభిమానాలతో
వరగలల తమని ఆశిససూత,
కొతతపలల బకృసదస
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తతమమ్మ పళల
ఢిలలల ఉసడే బిటట  సెలవలల  అమమ్మమమ్మ  ఊరు పోరసకక  వచచడ.  అకకడ తతయమ వాళళ  అమమ్మ-
'తతమమ్మ' కూడా ఉసది. బిటట కు తతమమ్మని చసూసత ఆశచరమస. మర తతమమ్మ ఎపుప్పుడూ పళళ తసటసది!

రచన: శ్రీమత అనరాధ నాదెళళ, పోరసక, విజయవాడ.

తతమమ్మ కబురుల  చెబుతసది,  కనీ బిటట క
మటకు ఆ కబురుల  అనీన అరస్థిస కవ. 

వాడక  చల  అనమానాల:  'ఆవిడ
తతయమ  దగరర  చసటపిలలల
పతవరతసత సదేమట?  తతయమక  అమమ్మ  కద,

అయనా  అనిన  విషయల  తతయమనే
అడగుతసది  ఎసదుకు?  చతకరత  ఉననది

కద,  అయనా తతయమ చెయమ పటట కుని
నడసత సది ఎసదుకు? 

చతకరత ఎపుప్పుడూ వదలదేమ?  చిననపిలలలగ
తపప్పుటడగుల వేసత సది  ఎసదుకనో?  ఒకక
పనసూన  లేదు;  అయనా  ఎపుప్పుడూ  నోరు
కదుపుతసూనే  ఉసటసది-  ఏస  తసటసది,

అసతమానసూ?' అని బిటట క పతశనల. 

 బిటట  కథల



కొతతపలల                                                      9                                                              జనవర 2018

అయనా  తతమమ్మని  అడగలేదు.  'అడగతే
ఏమనకుసటసదో!' అని అనమానపడాడ డ
వాడ.  'చిననపుప్పుడ  చల  ఎకుకవ  సస్వాటల
తనేసి  ఉసటసది!  అమమ్మ  చెబుతసదిగ,

'సస్వాటల  ఎకుకవ  తసట  పళల  పాడమైపోతెమై;
ఊడపోతెమై ' అని; బహుశ: తతమమ్మక ఎవస్వారసూ
చెపప్పులేదేమ, ఆ ససగత!'

ఒక రోజు తతమమ్మ  మరీ విసతగ చసిసది.

"నాకు  అననస  తనాలని  లేదురా,

నిదత్రీవసతసది"  అని చెపప్పుసి,  అటాల గ పడకొని
నిదత్రీపోయసది.  అమమ్మమమ్మ  వచిచ  ఎనినసరుల
లేపినా లేవదు!  "ననన లేపక మణ!  నాకు
ఆకల వేసినపుప్పుడ లేచి తసటాన.  మీరసత
తనెయమసడ!’  అనేసి  ఒతతగల,  మరోపతకకక
తరగ, పడకుసది. 

'ఆరోగమస  బగలేదో,  ఏమ.  మనస
తనేదద్ద స.  సయసతత్రానిక  కూడా  లేవకపోతే
అపుప్పుడ  తతయమ  డాకటరున
పిలచకువసత రు' అసది అమమ్మమమ్మ.
మధామహనస  అసదరసూ  భోజనాల  చసి,

పడకుని,  లేచి,  చసూసత  ఇసక  తతమమ్మ

నిదత్రీపోతసూనే ఉసది. 

తతయమ  వళళ  ఆవిడ  దగరరగ
కూరుచని,’అమామ్మ, నీరసస వసత సది- లే, లేచి
ఏదెమైనా తని, మళల పడక!’ అనానరు. ఆవిడ
అత  కషటస  మీద  కళల  తెరచి,  లేచి
కూరుచసది.  "ఇపుప్పుడ  అననస  తనలేనరా;

వేడగ  వేడగ  కసతసత  కఫీ  తత్రాగ,  ఇటాల
కసిని పళల  తసటా  అసది’ . 

తతయమ  పతకకనే  కూరుచని  ఇదసత
గమనిసత నానడ  బిటట .  తతమమ్మ  మాటలక
వాడ  ఉలకకపడాడ డ.  వాడ  మనసలక
ఒకకసరగ  మళళ  పతశనల  వచచసయ.

మఖానిన  పతశనరస్థికసలగ  మారచ,

తతయమవమైపు  తరగ,  ఆయనిన  ఏదో
అడగలని  అనకునానడ.  అయతే
తతయమ  ఆ  సరక  లేచి  వళళపోయరు:

"ఇదిగ,  మణ!  వేడ వేడగ కసత  కఫీ అట,

ఇవస్వా.  ఆ  తరాస్వాత  కొసతసపటక  పళళ
తసటసదట!" అసటనానరు అమమ్మమమ్మతో.

పోయన  ఏడాదసత  బిటసూట  పళళ
ఒకకటొకకటగ ఊడాయ. అవనీన నెమమ్మదిగ
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మళళ  వచచసయ.  బిటసూట  ఆ  ససగతని
తలచకుసటసూ,  నినననే  అడగడ
తతమమ్మని: "ఎపుప్పుడొసత య నీ పళళ?" అని.

తతమమ్మ బోసి నోరు తెరచి భలే నవిస్వాసది. 

"నా పళల  ఎపుప్పుడొసత య? నీ అసత
అయమక వసత యలే, మళల!" అసది. 

తతమమ్మ  మళల  తనసత  ఎల  అవతసదో
అరస్థిస  కలేదు  బిటసూటక.  అమమ్మమమ్మని
అడగుదమసట పనిల ఉసది.  'కలరయస
బగ  తసట,  నాకు  వచచసినటల  తొసదర
తొసదరగ,  గటట పళల  మళళ వచచసత య! ఆ
ససగత  తతమమ్మకు  తెలస,  మర  తెలదో'

అనకునానడ.  "ఫఫ టస,  నటస  ఎకుకవగ
తనాలని చెపాప్పుల,  తతమమ్మక!"  అని కూడా
అనకునానడ.

ఇసతల  తతయమ  వచచరు  గదిలక.

’బిటసూట,  అమమ్మమమ్మని  కఫీ  పెటటమనానన.

ఎసతవరకు  వచిచసదో,  ఏసట  ఓసర  వళళ
చసూడ! తతమమ్మక కఫీ పటట కురా, కొసచెస’

అనేసరక అమమ్మమమ్మ దగరరక వళల డ. 

అమమ్మమమ్మ  కఫీ  కచ  పనిలనే  ఉసది.  తన
ససదేహస  ఎవరు  తరుసత రో  తెలయలేదు
బిటసూటకు.  వనకక  తరగ  మళల  తతమమ్మ
గదిలక వళల డ,  'ససగతేసట మొతతస తనే
తేలచకవాల'  అని  నిరర్ణయసచకుసటసూ.

అసతలనే  అమమ్మమమ్మ  కఫీ  పటట కొని
వచిచసది.  తతమమ్మక కఫీ ఇచిచ,  తన మళళ
వసట  గదిలక  వళళసది.  బిటట  కూడా
అకకడే,  కొసచెస  దసూరసగ  కురీచ  మీద
కూరుచనానడ.

తతమమ్మ  కఫీ  తత్రాగటస  పూరతయసది.

'ఇపుప్పుడ  ఇసక  ఏమ  చసత సద'  అని
కనిపెటట కుని కూరుచనానడ బిటట . 
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ఆలగ అమమ్మమమ్మ ఆపిల్ చెకుక తసి,  చినన
చినన  మకకల  కసి,  దనితో  పాట
అరటపసడ  కూడా  ఒకట  తొకక  తసి,

పళలసల పెటట, తసకొచిచసది. తతయమ ఏవ
కబురుల  చెబుతసూ  తతమమ్మ  పతకకనే
కూరుచసట,  తతమమ్మ  తనటస  మొదల
పెటటసది.  అమమ్మమమ్మ  వసటసటల  పని
చసూసకుసటసది.  బిటట  బురత ఫల  పతశనల
వాడని  సిస్థిమతసగ  కూరోచనివస్వాటస  లేదు.

లేచి  అమమ్మమమ్మ  వనక  వసటసటలక  వళల డ:

‘అమమ్మమామ్మ,  పళల  ఎల  తసటారు?!’  అని
అడగసడ. 

అమమ్మమమ్మక వాడ పతశన అరస్థిస కలేదు. 

‘ఏస  తనాలనాన  నోటతోనే  కదరా,  ఇసకల
తసటారు?!’  అసది,  'అసల మనవడ పతశన
ఏమటా' అని ఆలచిససూత.
'కదు-  మసదు ఇది చెపుప్పు-  పళల  ఎసదుకు
తసటారు?’ అడగడ బిటట .

‘'ఫఫ టస  తసట  ఆరోగమస'  అని  మీ  టీచర
చెపాప్పురనానవ  కద!’  చతలని  పనిని  ఆపి

వాడవమైపు చసూసిసది అమమ్మమమ్మ.
‘అవననక,  ఫఫ టస తసట ఆరోగమస.  కనీ
మర, పళల  ఎసదుకు తనటస?

అసల  పళల  ఎల...ఎల  తసటారసల?

తతమమ్మక  పళల  లేవ  కద,  ఆవిడ  పళల
తనాలసట ఎకకడనసడ తెచిచసత రు? 

పళళ తసట మళల పళళ వచచసత య?’ వరస
పతశనల వేసడ బిటట .

అపుప్పుడ  అరస్థిస  అయసది  అమమ్మమమ్మక!

బిటట క  తెలగుల  కొనిన  పదల  మాతతమ
తెలస.   'పళల '  అసట  'నోటల  పళల '
అనకుసటనానడ వాడ! 

"ఫఫ టస  ని  కూడా  తెలగుల  పళళ  అనే
అసటారు"  అని  వాడక  తెలసినటల  లేదు!

'అరట పసడ' అసటాడ; కనీ 'అరట పళల '
అని  బహువచనస  వాడక  తెలదననమాట,

వాడక!

అమమ్మమమ్మకు చెపప్పులేనసత నవస్వాచిచసది.  కనీ
తన  నవిస్వాతే  వాడ  ఉకక్రోషపడతడ.

అసదుకని బలవసతసగ నవస్వా ఆపుకుననది. 
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వాడని  దగరరక  పిలచి,  పెరటల  జామ  చెటట
కతసదక  తసకళలసది.  అకకడ  తరగర
కూరుచని,  వాడక 'పళల '  అనే మాటకు ఉనన
మరో  అరస్థిస  కూడా  చెపిప్పుసది,  అరస్థిస
అయమటల . 

బిటట  ఆశచరామనిక  అసత  లేదు.  "ఓహ!

నేన ఇసక నేరుచకవలసిన తెలగు చలనే
ఉసది"  అనానడ.  "తెలగు  రాయటస,

చదవటస  నేరుచకుసటాన  అమమ్మమామ్మ!
అపుప్పుడ ఇసక  అనీన  నేనే  చదువకవచచ.

నినోన,  తతయమనో  అడగలసన  అవసరస
ఉసడదు!" అనానడ.  

"అవనరా!  కొసచె స భష రాగనే అకరాల
నేరుచకవాల.  బగుసటసది"  అసటసూ
అమమ్మమమ్మ  తతయమని  పలక  తెమమ్మననది.

"ఆలసమస  ఎసదుకు?  వసటనే
తెచచకుసదస,  రా!"  అసటసూ  బిటట ని
తసకొని బయలదేరాడ తతయమ.

       (మగత కథ... వచచ మాసస)

చిలపి పతశనల - తకక జవాబుల
1. తజ్ మహల్ ఎకకడ ఉసది? 

  జవాబు:  భసూమీమ్మద!

2. చల కలసల ఐసకఫస తసట ఏమౌతసది? 

 జవాబు: కపుప్పు ఖాళ అవతసది! 

3. రసడ మామడ పళళన మగురరు ఎల
   పసచకవాల?     

 జవాబు:  చతలతో!

4. గుడక వళళనపుప్పుడ, బొటట  దేనిక 
  పెటట కుసటారు?      జవాబు: నదుటక! 

5. బససల ఎసతమసది కూరోచవచచ?

 జవాబు: పటటనసత మసది!

5. ఆఫతక గరజనల అరటపసడ ఎల తసటారు?

 జవాబు: ఒలచకుని!

6. కొబబ్బారకయని పగలకొటటకుసడా ఎల తనగలస?

 జవాబు: రాతత్రీ కొటట తనవచచ!

7. హుససన సగర ల  బుదుగ డ ఒక చతని పెమైక ఎతత 
ఉసటాడ ఎసదుకు?

 జవాబు: కసద నీరు పెరగతే పెమైక పోతరని చెపప్పుసదుకు!

8. నిదత్రీల మసచస మీదనసచి కసదపడతే ఏమౌతసది?

 జవాబు: మలకువ వసత సది!

9. రోడడ పెమై సప్పుడ్ బత్రీకర ల ఎసదుకు పెడతరు?

 జవాబు: డమై ఫవరన నిదత్రీ లేపడానిక!

    సకరణ: బి. అశక, చెనేనకొతతపలల.
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మారన జవితస
రచన: హిమ వరరణ, 8 వ తరగత, రషీ వామల ససూకల్ , మదనపలల, చితసూతరు జలల .

అసదమమైన  గులబీపూవకు కూడా చటసూట
గుచచకునే  మళళసటాయ.  అసదసగ
కనిపిసచ మన ఈ పతపసచనికీ అసతే-  దీనిక
ఇసక  వమైపున  పదరకస,  ససఘరరణల
ఉనానయ.  వాటని  తపిప్పుసచి  చసూసత  మళళ
అసదమమైన పతపసచస కనిపిసత సది.  

అనగనగ ఒక చినన ఊరుసడేది.  దని పరు
బసగరుపాలమస.  పెమైక  చసూసత  ఆ  ఊళల

అసదరసూ  బగుననటల  కనిపిసత సది.  కనీ
దగరరగ చసూసతనే,  కొనిన కుటసబల వమథల
కనబడేది.  

ఓ  కుటసబసల  దసపతల  రసగమమ్మ,
రసగయమ;  వాళలకు  ఇదద్దరు  పిలలల  పితయ,

రమష   ఉసడేవాళళ.   దసపతలదద్దరసూ
కూరగయల  పసడసచవాళళ.  రసగయమ
వాటని పటనస తసకళళ అమమ్మకొచచవాడ.
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రసగమమ్మ  ఒకవమైపున  పొలస  పనల,  ఇసట
పనల  చససూతనే,  మరోవమైపున  రకరకల
పచచళల  తయరుచసది.  భరత  వాటని
తసకళళ  అమమ్మవాడ.  అటాల  నాలగు
చతలసూ  కషటపడతే,  వాళళ  కుటసబస
పడతసూ లేససూత నడచది. 

రమష ఇపుప్పుడ ఇసటరీమ్మడయట
చదువతనానడ.  "మీవాడ  చల  బగ
చదువతడ.  నీట  పరీక  రాయసచసడ.

డాకటరు  అవతడ"  అని  కలేజవాళళ
రసగయమకు  చెబుతనానరు.  కనీ  పరీకకు
అవసరమయమనిన  డబుబ్బాల  కూడా  లేవ

రసగయమ దగరర-  ఇక మడసిన చదివిసచనిన
డబుబ్బాల ఎకకడనసడ వసత య?  అయనా
పిలలవాడ  మచచట  తరాచలని,  డబుబ్బాల
అపుప్పు  తెచిచ  పరీకల రాయసచడ రమష
చత. రమష కు మసచి రామసక వచిచసది!

కొడకున  మడకల్  కలేజల  చరాచలసట
నాలగు  లకల  రసూపాయల  కవాల.

"బమసకు నసడ అపుప్పు ఇసత రు-  మళళ  మీ
వాడ కటట కుసటాడ. ఎసతో  కషటపడతే తపప్పు
మడసిన ల  సట  రాదు.  ఊరక  పిలలవాడ
బత్రీతకు ఎసదుకు నాశనస  చసత వ?  అపుప్పు
తససక!"  అని  తెలసినవాళళ
పోత్రాతసహిసచరు.

"అపుప్పు  తసకునాన  కూడా  ఇసక  చల
డబుబ్బాలే అవసరమౌతయ చత మీదినసడ.

మనకు అసత ఎకకడసది?" పెదవి విరచిసది
రసగమమ్మ.
"పితయని చదువ మానిప్పుదద్ద మలే. కొసచెస ఆ
పాప  ససపాదనా  ఉసటసది,  మగలే  ఆ
కసిని డబుబ్బాలతో వడ ఖరుచలసూ తరతయ.

వాడ  పెదద్దయమక,  ఎవరో  దీనిక  తగన
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మొదుద్ద ని  తెచిచ  పెళళ  చెయమకపోడ-  ఆ
మాతతస  బధమత  ఉననవాడేలే"  అనానడ
రసగయమ. రసగమమ్మ కూడా సరేనననది. 

దసతో రమష మడకల్ కలేజల  చరాడ;

కనీ పాపస, పితయ చదువల అటకకకయ. 

ఇపుప్పుడ ఇసక పితయ బడక వళళటస లేదు
కద!  అసదుకని  తన  ఇసటల  అమమ్మ
సహయస  చసది; తమ పొలసల పని చసది;

వేరేవాళల  పొలలల  కూడా కూలక  పోయది.

ఒకకసర  ఏ  పనీ  దొరకనపుప్పుడ,  తన
వయస పిలలలతో ఆడకునేసదుకు పోయది.

ఒక  ఆదివారస  నాడ  అటాల  ఊళళ
పిలలలసదరసూ  ఊర  అవతల  ఉనన  వాగు
దగరరక  వళళరు.  ఒకకరొకకరుగ అసదరసూ

సననానిక దిగరు.  పితయ మాతతస అసదరనీ
చసూససూత  గటట  మీదనే  ఉసడపోయసది.

వాగులక  దిగన  పిలలల  నీళళల  ఆటల
మొదలపెటాట రు.  కొసదరు  ఈత  పసదల
వేసకునానరు.  వాళలల గీత అనే అమామ్మయక
ఉతసహస ఎకుకవమైసది.  ఆ పాప ఊర పెదద్ద
రసగరావగర  కూతరు.  "మీల  ఎవరమైనా
ఇకకడ వాగున దటకొని,  అవతల ఒడడ
మీదుగ  వసద  అడగుల  నడచి,  ఇసక
అవతల  ఉనన  జలపాతసల చికుకకకుసడా
ఇవతలక రాగలరా?!" అని పసదెస వేసిసది. 

జలపాతస అసట అకకడ అసదరకీ భయస.

"మావలల  కదు"  అసట  "మా  వలల  కదు"

అనానరు అసదరసూ.

కనీ  గీతకు అభిమానస అడొడచిచసది- "నేన
వళళ రాగలన!" అనేసిసది.

అసదరసూ ఒదద్దసట ఒదద్దనానరు.  వాళళ ఒదద్దనన
కొదీద్ద  గీతకు  పటట దల  హెచిచసది.  "లేదు-

మీరసత పిరకవాళళ!  నేన పోయ వసత న;

మీరసత  ఇకకడే  కూరొచని  గజుల
తొడకకసడ"  అసటసూ  అవతల  ఒడడ కు
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ఈదిపోయసది.

ఒడడ న  కూరుచనన  పితయల  ఆసదోళన
ఎకుకవమైసది;  కనీ  డబుబ్బానన  వార  పాప
నిరర్ణయస; ఈ పద పాప ఏస కదనగలదు?!

అసదరసూ వాగులసచి బయటక వచిచ
చసూడటస  మొదల  పెటాట రు.  గీత  మళళ
వాగులక దసూకసది.  తరా వాగు మధమలక
వచచసరక  ఒకకసరగ  నీళళ  వేగస
ఎకుకవమైసది.  ఎదురు ఈదేసదుకు తన శకత
చలలేదు.  కొటట కుపోతసూ  నిససహయసగ
అరవట స మొదల పెటటసది.

ఒడడ న ఉనన పిలలలసత గగరలగ అరచరు.

కనీ  ఎవస్వారసూ  తెగసచి  నీళలలక  దిగసదుకు
గనీ,  గీతన  కపాడేసదుకుగనీ
సహసిసచలేదు.

ఇసక  కొదిద్ద  సపటల  జలపాతసల
పడపోతసదనగ అకసమ్మతత గ గీతన ఎవరో
పటట కొని ఇవతలక  లగరు.  ఆ సరక  గీత
నీళళ  మత్రీసగ  మనకల  వేసత ననది.  గీతన
పటట కొని, వాళలవరో బలసగ ఈదుతసూ ఒడడ
చరారు! చసూసత అల కపాడనవాళళ వేరవరో
కదు-  పితయనే!   ఒడడ న  కూరుచనన  పితయ
నీళళలక ఎపుప్పుడ దిగసది,  ఎపుప్పుడ గీతన
చరసది,  ఎల  కపాడసది  ఎవస్వారకీ  అరస్థిస
కలేదు!

ఆ  రోజున  ఊళళవాళలసత  పితయకు  బత్రీహమ్మ
రథస పటాట రు. 

"నవస్వా  లేకపోతే  ఈ  రోజున  మా  పాప
మాకు దకకది కదు!  నీకు ఏమచిచనా ఈ
రుణస  తరదు.  చెపుప్పు-  నీకు  అనినసటలకీ
ఏది ఇషటస?" అడగడ ఊర పెదద్ద.
"నాకు చదువకవటస అసట ఇషటస.  బడక
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వళలటస అసట ఇషటస" అసది పితయ.

"చల  మసచిది!  నవస్వా  ఎసతవరకూ
చదివితే అసతవరకూ  నేన చదివిసత న!  నీ
చదువల  ఇక  పూరతగ  నాదే,  బధమత!"

అనానడ ఊరపెదద్ద.
అటాల  పితయ  చదువల  మళళ
మొదలయమయ.

కొనేనళళకు,  పితయ కలేజక వచచసరక- రమష
డాకటరయ తరగ వచచడ!

ఇక  అటపెమైన  వాళల  కుటసబస  సిస్థిరతస్వాపు

బటల పయనిసచటస మొదల పెటటసది!

రసగమమ్మ, రసగయమల కషాట ల తరాయ!

మసచి రోజుల వచచయ!

తెలవి నా సొతత !

సబబ్బారావ: బవా! రాతత్రీ పూట నీ మొబమైల్  ఛారరసగ క  పెటట పడకవదుద్ద .
వసగళత్రావ: ఎసదుకు రా..?

సబబ్బారావ:  సెల్  ఫోన  బమటరీ బల స ట  అవస్వాచచ.. జాగతతత!
వసగళత్రావ: ఓర వరతమఖమా! అసదుకరా, నేన బమటరీ తససి ఛారరసగ  పెటట కునేది!

కొతత  ఐడయ!

రమైలేస్వా వాళళ ఒకసర పొరపాటన వసగళపప్పున ఇసటరసూస్వాత్ర్యక పిలచరు.

బోరడ మసబరు: రమైల పతమాదల ఆపటానిక నవస్వా ఏమస జాగతతతల తసకుసటావ?

వసగళపప్పు: మొటటమొదట, అనిన రమైల పటాట లకూ సప్పుడ బత్రీకరుల  పెటటసత  సర!!

నవస్వా!
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ససూపర  మామన!
నిజసగ ససూపర మామన అనేవాడొకడ ఉనానడా?  ఏమ,  మాకమైతే ఎపుప్పుడూ కనిపిసచలేదు!  మీకమమైనా
కనిపిసచడా, మర ? కలలనెమైనా ?
రచన: లకష , 6 వ తరగత, కత స వరడ ససూకల్ , గుసటసూరు.

నేనొక ససూపర  మామన ని.  ఎగరగలగుతన.

ఎట  కరతే  అట  వళల  గలరతన.

దసూరదసూరాలల  ఏస  జరుగుతననదీ  కూడా
నాకు  కనిపిసత సది.  ననెనవరు  తలచకునాన
నాకు వినిపిసత సది..

ఒకరోజున  నేన  అటాల  ఊరక  కూరొచని
ఉసట, ఎవరో సహయస కసస పిలసత ననటల
నాకు  అనిపిసచిసది.  తకణస  నేన

అటవమైపుక ఎగరాన.

చసూసత అకకడ ఇలల  ఒకట,  కల పోతననది!

ఆ ఇసటల ఒక  పిలలవాడ ఇరుకుకపోయ
ఉనానడ.  బయటక రాలేక  ఏడసత నానడ.

నేన  ఇసక  అటసూ  ఇటసూ  చసూడలేదు:

రవస్వాన వాడ దగరరక  దసూసకు పోయన.

వాడని ఎతత కొని,  కటకీలసచి అసతే వేగసగ
బయటక  ఎగరపోయన.  నేన  వాడని
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బయటక  తసకళళన  మరుకణస  ఇలల
మొతతస కూలపోయసది!  నిజానిక నా వనక
ఏస జరగసదో  నాకు తెలనే లేదు.

నేన  ఆ  పిలలవాడని  కతసదిక  దిసపి,  వాడ
తలలదసడత లకు  అపప్పుగసచటసల  బిజగ
ఉనానన. అకకడ చరనవాళలసత ననన చల
మచచకునానరు.  అభినసదిసచరు. "ససూపర
హీరో!" అని పొగడారు.

ఇక ఆనాటనసడ నేన అసదరకీ సహయస
చససూతనే  ఉనానన.  ఒకసర  పది అసతసత ల
భవనస ఒకట కూలపోవసత ననది.  సరగర  ఆ
సమయనిక నేన అకకడే ఉనానన.

నేన  నా  చతలతో  ఆ  భవనానిన
నిలబటటబోయన.  కనీ  దనిన  అల
నిలపటస  అసధమస.  దని  పునాది  సరగ
లేదు-  ఒక  వమైపునసడ  అది  మలలగ
కూరుకుపోతననది.  నేన  నా  శకతనసత
వచిచసచి,  భుజాలన  దనిక  తటసచి
నిలబడాడ న.  అటాల  అది  కొసత  సపు
నిలబడసది;  కనీ  అసతలనే  మలలగ
కుత సగపోసగసది! 

ఆ  సమయసల  నాకు  చల  నిరాశగ
అనిపిసచిసది: 'ఈ పని నా వలల కదు;  నేన
ఏమీ చయలేన'  అని.  అయతే అది ఒకక
కణ స మాతతమ.. 

మళళ  నేన  ధమైరమస  తెచచకునానన.

కుత సగపోతనన  భగనిన  నా  చతలతో
పటట కొని ఎతతటస మొదల పెటాట న. అకకడ
చరనవాళలసత ననన  పోత్రాతసహిససూత  "ససూపర 
హీరో!  నవస్వా  చెయమగలవ!  నవస్వా
వళలసదరనీ  కపాడగలవ"  అని
అరుసత నానరు. 

అటాల  నేన దదపు ఒక అరగసట పాట ఆ
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భవసతని  నిలపి  ఉసచగలగన.  అయతే
ఆలగ  అసదుల  ఉనన  మనషులసదరసూ
బయటక వచచసరు.  ఆ పెమైన నేన మలలగ
భవసతని  వదిల  ఇవతలక  రాబోతనానన..

అసతల  గుసపులసచి  వినబడసది.  నాకు
బగ పరచయస ఉనన  గొసతే అది:  "ఇటాల
అయతే  ఎలగ?  అసదరసూ  ఏమసటారు?

ఎసత  సపురా,  ఇలగ?  నా  వలల  కదు"

అసటనానరు  ఎవరో.  "ఎవరది?

ఏమసటనానరు?  ఇసత  బరువ  ఎటాల
మొయమల?" అసటనానన నేన.

"ఏస  కల  వచిచసదిరా?  మళళ  ఆ  ససూపర
మామన  కలేనా?  ఎపుప్పుడూ  ఆ  పిచిచ  పిచిచ
సినిమాల  చసూడదుద్ద రా  అసట  వినవ!"

అసటసది అమమ్మ.
"ఓహ  ఇదసత  కలేనా?!"  అనకునానన
నేన. 

"ఎసత  కలెమైనా  ఇసతమసదిక  సయస
చయటస  మాతతస  బలే  ఉసది!"  అని
నవస్వాకుసటసూ  లేచి  బతసూతమకు
పరుగెతత న.

1. జామ చెటట  కసద జానమమ్మ ఎసత గుసజనా రాదమామ్మ !
2. ఒకట తొటట,రసడ పిలలల?

3. కళళ చతల లేని అసదగతెతకు బోలెడ దుసత ల?

4. నలలకుకకకు నాలగు చెవల?

5. చిసపురు చిసపురు గుడడల, మతమలసట బిడడల!

6. తనన తనే మసగ, మాయమౌతసది !
7. చసూసత చసూసిసది గనీ కళళ లేవ! నవిస్వాతే నవిస్వాసది గని పళల , నోరు లేవ! 

    తసతే తనినసది గని కళళ లేవ!

8. నిలబడతే నిలసత సది, కూరుచసట కూలబడతసది!

9. తోలతోచసత రు. కరతతో చసత రు. అననస పెడతరు, అదే పనిగ బదుతరు! 1. నీడ
2. వేరుశనగ
3. ఉలలగడడ
4. లవసగస
5. మొకకజనన కసక
6. మమైనపు వతత
7. అదద్దస
8. నీడ
9. మదెద్దల

 పొడపు కథల
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వదిలన మరక
రచన: చతరమ, 7 వ తరగత, రషీ వామల ససూకల్ , మదన పలల, చితసూతరు జలల .

రమష  పటటణసల వాళళ అమమ్మతోపాట
ఉసడేవాడ.  తన  ఎపుప్పుడూ  మరకగ

ఉసడటానిన ఇషట పడేవాడ. తన పరసరాలన
కూడా  శుభత్రీసగ  ఉసచకునేవాడ  కదు;

వాళల  అమమ్మ  ఎనినసరుల  చెపిప్పునా  వినేవాడ
కదు! 

దసతో  వాడక  చల  రోగల  వచచవి.

ఎపుప్పుడూ  జలబు,  దగుర,  జస్వారస  ఒకదని
తరాస్వాత  ఒకట  వససూతసడేవి.  వాడ  చరమ్మస
కూడా బగ పాడౌతసూసడేది.
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అయనా  సరే,  వాడ  మాతతస  శుభత్రీసగ
ఉసడేవాడ కదు.

రమష కు చల నచిచన పతదేశస ఒకట
ఉసడేది.  అదేసటసట,  మసూమజయస.  ఏ పెదద్ద
నగరానిక  వళళనా  అకకడ  మసూమజయసక
వళళటస అసట చల ఇషటస వాడక.  

వాళళ  అమమ్మ  వాడక  చల  నగరాలల
మసూమజయసల  చసూపిసచిసది.  అయనా
వాడక 'మళళ ఇసక  మసూమజయసక వళళల-

ఇసక మసూమజయసక వళళల'  అని ఉసడేది
ఎపుప్పుడూ.

రమష వాళల  బడల విదమరుస్థి లన మసూడ
నెలలకు  ఒకసర   పికనక కు  తసకు

వళళవాళళ.  పతతసరీ "మనస మసూమజయసక
వళద్ద మా?"  అసటసూనే  ఉసడేవాడ  రమష.

అయనా  పిలలలకు  చల  మసదిక
మసూమజయసకసట  పారుకలే  ఎకుకవ
తెలస.  అసదుకని  అసదరసూ  ఎపుప్పుడూ
పారుకక వళద్ద మనేవాళళ. 
కనీ ఒకసర మటకు  రమష మాటని ఒక
చసరు అసత!  మసూమజయమ కు వళద్ద మని
ఒపుప్పుకునానరు!  బడ  వాళళ  కూడా  "సరే!

ఐతే  ఈసర  మసూమజయసకు  వళద్ద స"

అనానరు.

ఇది తెలసిన దగరర నసడీ మసూమజయమ కు
తసకు  వళళ   రోజు  కసస   ఎదురు
చసూడసగడ రమష. 

ఆ  రోజుకు  ఇసక  ఎనిన  రోజుల  ఉననదో
కమలసడరుల గురుత ల పెటట,  రోజుల లెకక
పెటటడస  కూడా మొదల పెటాట డ. కనీ, ఏస
లభస?!  సరగర వాళళ మసూమజయసక వళళ
మసదు  రోజునే  వాడక  తవతమమైన  జస్వారస,

కడపు నొపిప్పు, విరేచనాల మొదలెమైనెమై!
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డాకటరుగరు  రమష ని  పరీకసచి  "నీకు
'అమీబియసిస'  వచిచసది.  పతగులల
అమీబల చరుకునానయ.

పరశుభత్రీసగ లేకపోవటస వలల  సధారణసగ
ఈ రోగస వసత సటసది. 

ఇపుప్పుడ ఇక కనీసస నాలగు రోజులెమైనా
విశత్రాసత  తసకవాలస  వసత సది;  చల

రోజుల  పాట  పరశుభత్రీతన  పాటసచలస
వసత సది.  అటాల  కకపోతే రోగస మళళ  మళళ
తరగబడతసది  కూడా;  జాగతతత"  అని
చెపాప్పుడ.

ఇసక  అపుప్పుడ  రమష   'మసూమజయస
మసూమజయస'  అని  ఎసత  ఏడచనా  ఏస
లభస? ఏమీ  పతయజన స లేదు! 

దసతో  రమష క  బగ  బుదిగ  వచచసిసది.

అపప్పుట  నసడీ  చల  శుభత్రీసగ  ఉసడటస
మొదలపెటాట డ.  తన  పరసరాలన  కుడా
శుభత్రీసగ ఉసచకవడస మొదలపెటాట డ. 

వాడలని  మారుప్పుని  చసూసి  వాళళ  అమమ్మ
చల  ససతోషపడసది.  తనే  సొసతగ
రమష న, వాడ బస ట ఫతసడ్స నీ ఒక ఆదివారస
నాడ  మమజయమ కు  కూడా  తసకు
వళళసది!

 ఎపప్పుట కయమది పతసత త
మపప్పుటక మాటలడ అనమల మనమల్
నొపిప్పుసపక, తనొవస్వాక,

తపిప్పుసచక తరుగువాడ ధనమడ సమత!

భవస:   ఓ మసచిమనసస గలవాడా! విన!

ఎపప్పుటక ఏది అవసరమ, అపుప్పుడ అసతవరక 
మాటాల డ, ఇతరుల మనసల నొపిప్పుసచకుసడా, 

తనసూ బధపడకుసడా,  తపిప్పుసచకు తరగవాడే 
ధనమడ!
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ఒసట కనన రాచచసడ ఖద
రచన: చరణ, 8 వ తరగత, రష వామల ససూకల్ , మదనపలల.

అనగనగ ఒక ఊళల  ఇదద్దరు అననదమమ్మల
ఉసడేవాళళ.  వాళళకొక  అసదమమైన  చెలెలల
ఉసడేది.  ఆ ఇదద్దరు అననదమమ్మల పరుల  రష,

సయ.  వాళళ  చెలెలల   పరు  వససధర.

వససదర అననస,  మదద్దపపుప్పు  చల బగ
చసత సది.

అదే ఊరక అవతల ఒక అడవి ఉసడేది.  ఆ
అడవి  చల  దటటసగ,  బలే  అసదసగ

ఉసడేది.  అయనా  అటవమైపుకు  అసల
ఎవస్వారసూ వళళవాళళ  కరు.  ఎసదుకసట ఆ
అడవిల అనేక కకౄరమకృగల ఉసడేవి. 

వాటనినటకసట  ఎకుకవ,  అకకడ  ఒక
గుహల  ఒసట  కనన  రాకసడ  ఒకడ
ఉసడేవాడ.  వాడ  చల  భయసకరుడ.

వాడ చతక చికకనవాళళవస్వారసూ ఇసత వరకూ
తరగ రాలేదు.  అయతే ఎసదుకనో,  వాడ
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మటకు అడవిని దట ఊళళక వచచవాడ
కదు.  అసదుకని  ఊళళవాళళసత
బత్రీతకపోతనానరుగనీ,  లేకపోతే  ఒకకరు
కూడా మగలే వాళళ కదు
ఒకసర  వససధరకు  మదద్దపపుప్పు
చయలనిపిసచిసది.  మసచి  మదద్దపపుప్పు
తయరవాస్వాలసట సననట  పులలల  సెగ  మీద
పపుప్పుని  రసడ  గసటలపాట  ఉడకబటాట ల.

"చల  పులలల  ఏరుకు  రసడరా,

అననయమలసూ"  అని  చెపిప్పుసది  అననలకు.

అననలదద్దరసూ  పులలలకసస  ఊరసత
వతకరుగనీ,  ఏమనిన  దొరకలేదు.  వాళళ
తమకు  దొరకన  కొనిన  పులలలన  తసకొచిచ
"ఇదిగ,  వటతో  సరుద్ద క-  ఇసక  పులలల
దొరకవ" అని చెపప్పుసరు.

వససధరకు  కపస  వచచసిసది.  "పులలల
కూడా  దొరకకపోతే  ఇదేస  ఊరు?"  అని
అరచి,  చకచక బయటక పోయ చసూసిసది.

నిజసగనే ఎకకడా పులలల లేవ! అటాల  సగస
అవసరసతోటీ,  సగస  కపసతోటీ  విసవిస
నడచకుసటసూ  అడవిలక  అడగు

పెటటసిసది.

అసల ఆ అడవిలక ఎవస్వారసూ మనషుల
పోరు  కద,  అసదుకని  అకకడసత  చల
పులలలే  ఉనానయ.  ససతోషసగ  వాటని
ఏరుకుసటసూ  ఉసడపోయసది  వససధర.

అకసమ్మతత గ అకకడసత చీకట ఐపోయసది.

ఏసటా అని చసూసత రాకసడ! వాడ
వససధరన ఒకక చతోతట ఒడసి పటట కొని
తన గుహవమైపుకు నడవసగడ!  వససధర
ఎసత  పెనగులడతే  మటకు,  ఏస
పతయజనస?!  వాడకునన  బలస  మసదు
తన శకత ఎసదుకూ పనికరాలేదు!
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"చెలల  ఇసక  తరగ  రాలేదేమ?"  అని
అననలదద్దరసూ ఊరసత వతకరు. 

చివరక తన కల గురుత ల ఆధారసగ తన
అడవిలక  వళళసదని  గురతసచరు.

ఆవేశసకొదీద్ద  ధనసస,  బణాల  పటట కొని,

వాళళ కూడా అడవిలక దసూరారు. 

ఇసకమసది?  రాకసడ వాళళదద్దరనీ కూడా
పటట కునేసడ!  పెదద్దగ  నవస్వాకుసటసూ
వాళళన  కూడా  తసకళళ  గుహల
పడేసడ.అటపెమైన  గుహకు  ఒక  పెదద్ద
బసడరాయని అడడస  పెటట,  ఉషారుగ ఈల
వేసకుసటసూ  అడవిలక  బయలదేర

పోయడ!

చసూసత  అకకడ గుహలనే ఉసది వససధర!

గుహలనే  ఒక  మసూలక  పొయమ
వలగుతననది.  పొయమమీద  కుతకుత
ఉడకుతననది, మదద్దపపుప్పు!
అననలదద్దరనీ  చసూసి  ఆ  పాప  చల
ససతోషపడసది.  "మీరొచచసరుగ,  ఇసకమీ
పరేలదు.  ఇదిగ,  మసదు  మదద్దపపుప్పు
తనసడ" అననది ససతోషసగ. 

"ఏమీ ఎటాల  పరేలదు? అయనా నీ మదద్దపపప్పు
మనలన  ఇసత  కషాట లలక  తసకొచిచసది.

ఇసతవరకూ  వచిచ  కూడా  నవస్వా  నీ
మదద్దపపుప్పుని  వదలేలదు!"  అనానడ  చినననన
కపసగ.

"అటాల  కపస  చసకకురా  అననయమ!
ఉదయస  అనగ  ననన  ఇకకడక  తెచిచ
పడేసడా,  చసూసత  ఇకకడ  చల కసదిపపుప్పు
కనబడసది.  వసటనే  నేన  మదద్దపపుప్పు
చసన.  రాకసడ ఇవాళల  మధామహనస  ఆ
మదద్దపపుప్పుతోట  భోజనస  చసడ.  వాడక
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అదేదో  చల  నచిచనటల సది-  ఇసక
చసిపెటటమని  మరనిన  కసదిపపుప్పులసూ,

కటటపులలలసూ తెచిచపడేసడ!  నిజానిక ఇవాళల
రోజసత  ఆ  పపప్పుదో  చసి  పెడతనానన
కబటట, ననన తనెయమలేదు వాడ- లేకపోతే
ఈ పాటక నేన వాడ కడపుల జరర్ణసకూడా
అయపోయ  ఉసడేదనిన!  ఇటాల  రాకసడ
వసటదనిన  ఐపోయన  నేన!"  అని
కళళనీళళ పెటట కుననది వససధర.

"లేదులే!  అసత  కషటస  ఏమీ  లేదు.  మస
వచచససగ?  రాకసడని  చసపసి,  నినన
కపాడతస" అనానరు అననలదద్దరసూ.

అసతలనే  రాకసడ  గుహ  తలపు
తెరుచకొని  లపలక  వచచసడ.

అననలదద్దరసూ  మదద్దపపుప్పు  తసటసడటస

చసూసి  ఆశచరమపోతసూ  నోరు  తెరచడ.

వాడని చసూడగనే అననలదద్దరసూ  చటకుకన
లేచి  నిలబడ,  గురచసూసి  చెరొక  బణమసూ
వేసరు  వాడ  మఖస  మీదిక.  తమమ్మడ
విసిరన బణస వాడ నోటల  గుచచకుననది.

అనన  వేసిన  బణ స  పోయ  వాడ  కననల
గుచచకుననది!

ఆ రాకసడ పాత్రాణస వాడ కననలనే కద,

ఉననది?!  అసదుకని వాడ కసత  టపాలన
కతసదపడ, చచిచపోయడ!

వససధర,  అననల  అసత క్షేమసగ వాళళ
ఇలల  చరుకునానరు.  అసత పెదద్ద  రాకసడని
ఈ  పిలలల  ఇదద్దరసూ  చసపసరని  తెలసి
ఊళళవాళలసత  ఎసత  ఆశచరమపోయరో
చెపప్పులేమ!

అకకరకు రాని చటటమ
మొత్రాకకన వరమీని వేలప్పు మహనమన ద
నెకకన బరని గురతమ
గతకుకన విడవసగ వలయు గదరా సమత!

అడగన జతస బియమని
మడమలపు దొరన గొలచ మడగుట కసటన
వడ గల ఎదుద్ద క గటట క 
మడ దుననక బత్రీతకవచచ మహిల సమత!



కొతతపలల                                                      28                                                              జనవర 2018

    పిచచకల మచచట
రచన : ఎ. సనహిత రడడ, 6 వ తరగత, అరవిసద హెమై ససూకల్ , కుసచనపలల.

ఒక ఊళల రమైస మలల  ఒకట ఉసడేది. 

ఆ పాత్రాసతలలనే ఒక పిచచకల జసట ఉసడేది.

రమైస మలల  బయటవమైపున  చసూరుల  గసూడ
చసకునానయవి.  తనేసదుకు అకకడ వాటక
లెకకలేననిన బియమపు గసజల,  పురుగులసూ
దొరకవి.  అయనా  అదేసట  గనీ  అసత
ససపద ఉనాన,  ఆ ఊళళ మరొక పిచచకల
జసట అసటసూ లేదు!

ఒకసర ఆడ పిచచక రసడసట రసడే గుడలని
పెటటసది.  వాటని చల జాగతతతగ పొదిగసది.

కొనిన  రోజుల  తరువాత వాటలసచి రసడ
చిటట  చిటట  పిచచక  పిలలల  బయటకు
వచచయ.  పెదద్ద పిచచకల రసడూ పిలలలకు
సరపోయసత లేత పురుగులన పటట కొచిచ
తనిపిసచయ.  కొసచెస  కొసచెసగ  అవి
పెదద్దయమయ. గసూడలసచి బయటక వచిచ,
దగరరోలని  కొమమ్మమీద  కూరుచనే  దశకు
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వచచయ.  ఒక  రోజున  పెదద్ద  పిచచకల
రసడూ ఆహరస కసస వళళనపుప్పుడ,  చినన
పిచచకల  రసడూ  కొమమ్మ  మీదిక   వళళ
మాటాల డకుసటనానయ:

ఒక  పిచచక  పిలల  అననది:  మనకు
ఆడకునేసదుకు  వేరే  సనహితల  ఎవస్వారసూ
దొరకడస లేదు
రసడ  పిచచక  పిలల:  అవనే!  నేన
ఇసతకలమసూ  గమనిసచనే  లేదు!  మనస
తపిప్పుసత ఈ ఊళళ వేరే పిచచక పిలలలే లేవ! 

మొదట పిచచక పిలల:  ఎసదుకు? మనలసట
పిచచకలకు ఏమమైసది?  ఇసత చకకని ఊళళ
పిచచకలే లేకుసడా ఎటాల  అయమసది? 

రసడ  పిచచక  పిలల:  ఏమ,  తెలదు-  నినన
వాళళవరో  చెపుప్పుకుసటసట  వినానన-  మన
జాత  పక్షుల  అసతరసచి  పోతనానయట.

ఎసదుకనో మర, అరస్థిస కలేదు. 

మొదట  పిచచక  పిలల:  ఇసదుల  అరస్థిస
కనిదేమననది?  కలషమస  వలల!  కలషమస
వలలనే మన జాత అసతరసచి పోయసది.

రసడ పిలల: కలషమస అసట ఏసట? ఇకకడ
రమైస మలల ల చెతత, చెదరస ఏమీ ఉసడవ.

పెదద్దగ పొగకూడా లేదు!  ఊళళ వాహనాల
కూడా ఏమనిన లేవ కద,  మర ఇసక ఈ
కలషమస ఎకకడనసడ వసత ననది?

మొదట పిలల: నేనసూ మొదటల అలగ
అనకునానన.  కనీ  తరాస్వాత  అరస్థిమమైసది.

నేన మాటాల డకుసడా ఊరక  ఉనానననక.

అపుప్పుడ  కూడా  నీకు  ఏమమైనా  శబద్దస
వినిపిసత సద,  కొసచెస  జాగతతతగ  ఆలచిసచి
చెపుప్పు?
రసడ పిలల:  అవన.  ఎపుప్పుడూ వినిపిససూతనే
ఉసటాయ  కద,  "కుయ..

కుయమ....కీచ..కీచ"  అని  గలలసచ
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వసత సటాయ శబద్ద ల! 

మొదట పిలల: అదే, కలషమస. ఇదివరకు ఈ
శబద్ద ల  ఉసడేవి  కవట.  మనషుల
"సెలల్ఫోనల"  అని  ఏవ  కనకుకనానరట.

వాటకసస పెదద్ద పెదద్ద టవరుల  కటాట రట. 

ఆ టవరలలసచి ఇదిగ, ఇటాల సట శబద్ద ల
వసత య.  అవి  మనషులకు  వినపడవట;

కనీ మనకు వినిపిసత య!  కొదిద్ద రోజులక ఆ
శబద్ద లకు  తటట కలేక  మనవాళలసత  అవి
వినపడని  చోటలకు  పారపోయరట.  మన
బసధువలసత  ఆ  రకసగ  అడవలలక
చరుకునానరు.  అసదుకనే  ఇకకడ  ఎవస్వారసూ
కనిపిసచటలదు మనకు!

రసడ  పిలల:  అయమ!  మర  ఈ  ససగత
తెలద, మనషులకు?

మొదట పిలల:  పాపస,  వాళలకీ బగ తెలదు.

వాళలక  వినపడవ  కద,  ఈ  శబద్ద ల!

అసదుకని  అవి  మనకీ
వినిపిసచవనకుసటారు.  ఎవరమైనా వాళలక ఈ
ససగత చెబితే బగుసడ!

రసడ పిలల: భసూమ మీద మనలసట పక్షుల
కూడా బత్రీతకలసట,  వాళల  వాళల పదగతలన
కొసచెస మారుచకవాల కద!

కకలమమ్మ చసికొనన పుణమసబమ?

కక చసికొనన కరమ్మమమ?

మధుర భషణమన మరామద పాత్రాపితసచ
లలత సగుణజాల! తెలగు బల!

నరుడ మచెచనేని నారాయణుడ మచచ
దీనలసదు దేవదేవడసడ
మానవారచనసబ మాధవారచనమరా
లలత సగుణ జాల! తెలగుబల!

తె
ల
గు
బ
ల
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తగన శసిత
రచన: గతమ, 9 వ తరగత, జలల  పరషత  ఉననత పాఠశల, కగర

అనగనగ  ఓ  అడవిల  తోడేల  ఒకట
ఉసడేది.  అమాయకసగ  ఉసడే
జసతవలన నమమ్మసచి మసస చసత సడేది
అది. 

ఒకసర అడవి అసచననే దనిక పెదద్ద  కడ
ఒకట  కనిపిసచిసది.   దనిన  చసూడగనే
తోడేలకు నోరు  ఊరసది.  కనీ  అది  తన
చతక అసత సలభసగ దొరకటటల  లేదు..

"మీదిక  దసూకతే  అది  దొరకుకసడా
పారపోవచచ..ఏస  చదద్ద మా?"  అనకునన
తోడేల  సనహస  నటససూత,  తన  ఉనన
చోటనసడే :  "ఏస అలల డూ?! ఎటాల  ఉసది
పాత్రాణస?" అసటసూ  పలకరసచిసది.

కడ దనిన చసూడగనే కలవర పడసది. 

"అయమ! మావాళళ అడవి దగరరక వళలదద్దసట
వినకుసడా ఇట వచచనే,  ఎసత తపెమైపసది?!
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ఇపుప్పుడ  దీని  నసడ  తపిప్పుసచకునే
ఉపాయస వతకల" అనకుననది.

పెమైక మటకు "బగుసది మామా! చల
బగుసది!  నవస్వాటాల  ఉనానవ?!  అతత ,
అలల ళసూళ అసత కులసనా?" అసది, తన
కూడా వరస కలపుతసూ.

దని ఆ వరస తోడేలకు చల నచిచసది.

"ఇకకడకకడ  నేన  ఆ  మధమ  ధానమపు
గసజల రాశి ఒక దనిన చసూశన అలల డూ!

మీకు  మత  పరసిస్థిత  ఎల  ఉననది?"  అని
మాట కలపిసది.

"అబోబ్బా!  మా మతకమ,  అదుద్భుతసగ ఉసది

మామా! మా గసూటల ఒక వసదమసది కళల స
ఉసటామా?! అసదరస కలసి కూరొచని తనాన
రసడేళలపాట ఐపోదు-  అసత మత సకరసచి
పెటట కునానస! 

పెమైపెచచ,  మాక  వతతస  కూడాన!  రోజ
ఎవరో ఒక అతథి  ఉసడాల!  లేకపోతే మస
ఎవస్వారస అననమ తనస! అసదుకనే పతతరోజ
ఇటాల  అడవి బట పడతనానస!"  నవస్వాతసూ
చెపిప్పుసది కడ, తెలవిగ.  

"నీకు అభమసతరస లేకపోతే, మామా!  నాతో
పాట రారాదసూ, మా గసూటల అసదరస నీకు
ఈ రోజున కడపు నిసడా విసదు చసత స!"

అని జోడససూత.
"ఓహ  ఏమ  నా  భగమస?!  తసతే  కళల
బుటటల  పడటస  అసట  ఇదే!  ఒకసర
దీనివసట కళళగసూడ చరుకునాననసట ఇక
అనిన  కళలనసూ  భోసచయచచ"  అనకునన
తోడేల ససతోషసతో ఎగర గసతేసిసది.  

"ఓ!  నవస్వా  పిలవటమసూ,  నేన
రాకపోవటమసూనా,  అలల డూ?!  పద!  పద!
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ఇపుప్పుడే  వసత న!"  అసటసూ  కడ  వసట
బయలదేరసదది.

కడ  దనిన  తమ  ఉసడే  గసూట  దగరరక
తసకళళసది. 

అవి  ఇసక  అలలసత  దసూరాన  ఉసడగనే
మగలన కళలనీన  గొలల న అరవటస మొదల
పెటాట య. 

"రా! మామా! మా వాళళసత నీకు సస్వాగతస
ఎల  పలకుతనానరో  చసూడ!"  అసటసూ
మసదుక దర తసిసది కడ.

కళల  అరుపుల  వినగనే  బయటక  వచిచన
కుకకల  గటటగ  మొరగయ.  వాట
అరుపుల  వినన  ఊళళవాళలసత  కటటల
పటట కొని వచిచ తోడేలన చితకబదరు.

"విసదు  పెడతరనానవ  కద,  అలల డూ!"

అసది తోడేల, పారపోతసూ.

"ఊరక అనానన!  ఈసర అటొచిచనపుప్పుడ
నవస్వా  చసూపిసచ  నిజస  ధానమపు  రాశిని
ఎతత కొసత సలే  మామా!"  అసది  కడ,

పరుగున  పోయ  తన  వాళలన
కలసకుసటసూ.

1.  విదమ యొకక లకమస పరీక కదు, పరవరతన!

2.  మసచి పుసతకల లేని ఇలల  ఆతమ్మ లేని శరీరస వసటది!

3.  విదమలయల దేవాలయలకసట గొపప్పువి!

4.  చినిగన చొకక అయనా తొడకక, కనీ ఓ మసచి పుసతకస కొనకక!

5.  భుజబలస కనాన బుదిగ బలస మనన!
6.  అససూయ లేనివాడ అసదరకనాన ఉతతమడ!

7.  సతమ మారరసల నడచవాడే ససపననడ!

8.  నీత లేని వాడ జాతక కీడ!

9.  బలమ జవితస.. బలహీనతే మరణస!

   సకరణ: కురుబ హరీష, 6వ తరగత, జలల  పరషత ఉననత పాఠశల, కగర, అనసతపురస జలల

స
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చజకకన బసత 
తొరతలల అటాల  ఊరక చతల పెటటకూడదు!  చీమలే ఉనెమైన్నై కబటట సరపోయసది!  మర పామలసట?

ఎసత పతమాదస జరుగున?!  రసడ తరగత అచచపుసతకసలని ఈ కథని మణకసఠ తన మాటలల
చెపాప్పుడకకడ..చసూడసడ!

రచన : మణకసఠ, 2 వ తరగత, కత స  వరడ  ససూకల్ , గుసటసూరు

రామ  తన  సనహితలతో  బసత  ఆట
ఆడతనానడ.

 బొమమ్మల కథ
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ఇసతల  బసత ఎగురుకుసటసూ పోయ ఒక
చెటట  తొరతల పడసది.

పిలలల  బసత  కసస  చెటట  తొరతల  చతల
పెటాట రు.

వాళలసదరనీ చీమల కుటాట య.  బసత మాతతస
దొరకలేదు.
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అసతల రామక ఓ మసచి ఆలచన వచిచసది. 

బిసదెతో నీళళ తసకొచిచ తొరతల పోశడ.

బసత నీళలమీద తేలకుసటసూ పెమైక వచిచసది!

పిలలలసత రామ తెలవిని మచచకునానరు.

బడక నడవ లేడ, పాఠాల వినలేడ,

చినన పదమమపప్పుజపప్పులేడ-

రాజ రాజు బిడడరా, నేట విదమరస్థి!
లలత సగుణజాల తెలగు బల!!

రకత లేని ఆట రాతత్రీ నిదుద్ద ర చట
భకత లేని పూజ పతత్రీ చట
నీత లేని చదువ జతల చటరా!

లలత సగుణజాల తెలగుబల!!

తె
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సహయస 
రచన: గణష , 8 వ తరగత, జలల  పరషత  ఉననత పాఠశల, కగర

అనగనగ ఒక అడవిల ఒక కత ఉసడేది.

అది చల అలలర కత. 

అది ఒక రోజు మామడ చెటట  ఎకకసది. 

అపుప్పుడే వసత నన కుసదేల కతని చసూసి,

"నాకు  ఒక  మామడ  పసడ  ఇవస్వా"
అసది. 

"నేన ఇవస్వాన" అసది కత. 

 బొమమ్మల కథ
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అపుప్పుడ  కుసదేల   ఆకలతోట
వళళపోయసది. 

అసతల ఒక  తోడేల అటగ వచిచసది.

కత  దనిన  చసూసి  బదిర,  నేలమీద
పరుగెతతటస  మొదల పెటటసది.   తోడేల
దని  వసటపడ  తరమ,  చివరక  దనిన
చజకకసచకుననది.

అటవమైపుగనే కసత దసూరాన తలవసచకొని
పోతనానయ కుసదేల, దని మతత డ జసక. అవి చసూసయ, తోడేల కతని
ఎతత కుపోవడస.

రసడూ'కతని  కపాడాల-  ఎలగ?'అని
ఒక ఉపాయస ఆలచిసచయ. 

గబగబ వళళ, తోడేల వసత నన  దరల ఓ
చెటట కు  మాససస  మకకన
వేతలడదీసయ.  ఆ  మాససస  మకకని
అసదుకవాలసట  తోడేల  బగ  పెమైక
ఎగరాల.  కతని  లకొకసత నన  తోడేలకు

చెటట నసడ వేతలడతనన మాససస మకక కనపడగనే నోరసూరసది. "కనీ ఈ 
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కత ఒకట ఉననదే, ఎలగ?" అని ఆలచిసచిసది.

కతని  ఒక  పతకకగ  చెటట మొదలల  బసధసచి  వచిచసది.   మాససస  మకకన
అసదుకొనటస కసస ఎగరబోయసది. 

అయతే ఆ చెటట  కతసద ఉననది పెదద్ద గుసత!

కుసదేల,  జసక ఆ గుసత కనబడకుసడా
దనిమీద ఆకుల,  చెతత  కపిప్పు ఉసచయ!

మాససస  మకకకసస  ఎగరన  తోడేల
నేరుగ ఆ గుసతలక పడపోయసది!

కుసదేల,  జసక  వళళ  కతని
విడపిసచయ.

కత కుసదేలకు కమాపణ చెపుప్పుకుననది.

"ఇసతకుమసదు నవస్వా అడగతే నేన పసడ ఇవస్వాననానన.  ననన కమసచ"

అననది.

"ఏస పరేలదులే!  మనకు ఆకల ఎకుకవమైనపుప్పుడ అసదరమసూ అలగ చసత మ"

అననది కుసదేల తేలకగ.

అటపెమైన మసూడూ కలసి ససతోషసగ జవిసచయ.

"చదువది ఎసత గలరన, రసజ జ్ఞత ఇసచక చలకునన ఆ చదువ నిరరస్థికసబు”

ఎసత చదివినా,  చదివిన అసశలలని రుచిని ఆసస్వాదిసచలేకపోతే ఇక ఆ చదువ వమరస్థిమ!
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మసూడవతరగత గసధ
గసధల చమతకరస కొసచెస ఎకుకవ పాళళలనే ఉసడేది. ఆయన చలసరుల  ఇటాల సట సమాధానాల
ఇచచడ.  ఐతే మర గసధ మసూడ తరగతలనే ఎసదుకు పతయణసచవాడ ? అసల కరణస ఏసట ?
రచన : శ్రీ లసగరడడ  బి.ఎ బి.ఇడ., అనసతపురస.

1.  మనపు రమైలనసదు మసూడ తరగతల:

     ఉననవార కొరకు 'ఒకట'-'రసడ'

     బడగు జనల కొరకు మసూడవ తరగత- 

     'మసూడ'నసదె గసధ వడలచసడ.

2.  రమైలపెటట లన ఐశస్వారమవసతల 
     అమరకనల , గసధ దరక చర
     "గొపప్పు నాయకుడవ, చెపప్పువలె జవాబు
     చయనేల 'మసూడ' పయన మపుడ?"

3.   ధనిక నేల నసడ తరల వచిచనవారు
      ససూట బసూట కలగ యునన వారు
      వార వదద్ద గసధ పలకన, నవస్వాచ
      రమైలనసదు, లేదు 'నాలగ'వయది. 

  పదమ రచన 

గతసల రమైల పెటటలల మసూడ 
తరగతల ఉసడేవి. ఒకట తరగత, 

రసడ తరగత ధనవసతలకసస; 

మసూడ  తరగత పదవార కసస. గసధ 
ఎపుప్పుడ రమైల ఎకకనా మసూడ 
తరగతలనే పతయణసచవాడ.

ఒకసర ఐశస్వారమవసతలెమైన అమరకనల  
కొసదరు గసధని "నవిస్వాసత గొపప్పు 
నాయకుడవి కద, ఐనా ఎసదుకు, 

ఎపుప్పుడూ  మసూడ తరగతలనే 
పతయణసత వ?" అని అడగరు.

గసధ నవాస్వాడ: "ఎసదుకసట, మా 
రమైళళల మర నాలగ తరగత లేదు- 

ఏస చెయమన?" అనానడ.
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ఎవర ఆవ?
రచన : సదరరన , ఉదోమగనేస్వాష, చెనేనకొతతపలల.

చసదత్రీపురస  నామయధకర  శసతనన  చల
మసచివాడ,  తెలవి తేటల గలవాడనసూన.
'ఆయనెమైతే  నిషాప్పుకకసగ తరుప్పు  చెబుతడ'

అని  ఆచటట  పతకకల  ఊళళల  అసదరసూ
చెపుప్పుకునేవాళళ. 
ఒకసర  భటల  ఇదద్దరు  వమకుత లన,  ఒక
ఆవన ఆయన దగరరకు పటట కు వచచరు.

"వళళ  ఇదద్దరసూ  ఈ  ఆవ  కసస

తగవలడతనానరు  పతభసూ!  ఈ  మసూగ
ఆవకు  మాటల  వచిచ  ఉసట  సమసమ
తరపోయన;  కనీ దనిక మాటల రావ,

వళళ  కొటాల ట  ఆపరు!  తమరు  ఏదో
ఒకలగ  వర  తగదన  పరషకరసచల"

అని విననవిసచకునానరు.

"ఈ  ఆవ  నాదేనసడయమ.  తమరు
గమనిసచసడ" అనానడ సబబ్బాయమ గటటగ.
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"కదు  పతభసూ!  ఇది  నాది.  పదవాడని
దయచసూడసడ. వడని నమమ్మకసడ" అనానడ
లసగయమ, మరసత గటటగ.

శసతనన ఒకక కణస ఆలచిసచడ. 

"సరే, సబబ్బాయమ! నవస్వా ఇకకడ ఉసడ.

లసగయమ,  కొసత  సపు  బయట  కూరోచ"
అనానడ. 

లసగయమ  మళళ  ఒకసర  "ఆవ
నాదేనసడయమ!"  అని  చెపిప్పు  బయటక
నడచడ.

"సబబ్బాయమ!  నీ  ఆవ  ఆనవాళళ  చెపుప్పు"
అనానడ శసతనన.

"అయమ! నా ఆవక ఒకసర వనక కలల
ఎడమవమైపున ఇనప చవస్వా గుచచకుని,  పెదద్ద
గయస అయమసది. గయమమైతే తగరసది గనీ
మచచ  అటాల గ  నిలచపోయసది"  చెపాప్పుడ
సబబ్బాయమ.
శసతనన  ఆదేశస  మరకు  భటల  ఆవ
కలని  పరశీలసచరు.  నిజసగనే  ఎడమ
కలకు గయపు మచచ ఒకట ఉసది.

"సరగ ఆనవాల పటాట వ కబటట,  ఆవ నీక
చెసదచచ.  ఐతే  ఇదే  మాట  లసగయమన
కూడా  అడగుదస,  మసదు"  అసటసూ
లసగయమన లనిక పిలచడ శసతనన.
"లసగయమ!  నీ  ఆవ  ఆనవాళళ  చెపుప్పు!"
ఆదేశిసచడ.

"నా ఆవ తోకమీద వరసగ మసూడ అడడ
గీతల  ఉసటాయ  పతభసూ!"  అనానడ
లసగయమ.
భటల ఆవన పరశీలసచి నిజసగనే ఆవ
తోకమీద  మసూడ  అడడ గీతల  ఉనానయని
చెపాప్పురు.
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"ఓహ!  అయతే  ఆవని  ఇదద్దరసూ  బగనే
పరశీలసచి ఉనానరే!” నవాస్వాడ శసతనన. 
"సరే!  అయతే  సబబ్బాయమ,  ఈ  ఆవని
ఇవాలటక  నవస్వా తసకళళ.  మీ ఇసటల  ఒక
రోజు  ఉసచకొని,  రేపు  ఉదయస  మాకు
తెచిచ  ఇవస్వా.  రేపు  లసగయమ  తసకళత డ
దీనిన!  ఆలగ మస ఆలచిసచి,  ఇది అసల
ఎవరదో మరానడ తేలసత స"  అని చెపిప్పు ఆ
రోజుకు సభన మగసచడ శసతనన.

సబబ్బాయమ ఆవని తోలకొని వళళ,
మరునాడ ఉదయనేన దనిన వనకక తెచిచ
ఇచచడ.  ఆ  వసటనే  లసగయమ  ఆవని

తోలకళళడ.

తరాస్వాత  రోజున  సభ  పాత్రారసభస  కగనే
శసతనన  తరుప్పు  ఇచచసడ:  "ఆవ
సబబ్బాయమదే" అని!

దసతో  సబబ్బాయమ  మఖస  ససతోషసతో
విపాప్పురసది.  కనీ  లసగయమ  మటకు
ఒపుప్పుకలేదు:  "అయమ!  మీరేదో  పొరపడ-

నటల నానరు!  మీరు  ఈ  నిరర్ణయనిక  ఎల
వచచరో  తెలయకుసడా  ఉసది"  అనానడ
బధగ.

శసతనన నవిస్వా, "చసూడ సబబ్బాయమ!  ఆవ
మీ ఇదద్దర దగరరా చెరొక  రోజ ఉననది కద;

నీ  దగరర  వనన  రోజున  అది  ఉతసహసగ
లేదు;  సబబ్బాయమ  దగరర  ఉననపుప్పుడే
ఉతసహసగ  ఉసది.  అదీ  గక,  నవస్వా
ఆవన  పటట కళళక,  దని  అవసరాలకసస
పతతేమకసగ  ఏరాప్పుటల  చసవ:  దనిన
కటటససదుకు గటస కొతతగ వేసవ;  పలపు
కొతతది  కొనానవ;  నీళళ  పెటటసదుకు  మీ
ఇసటలని  బొకకనన  కూడా  కొతతగనే
తసకళళవ.  సబబ్బాయమ  దగరర  ఆవకు
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కవలసిన  వసత వలనీన  మసదుగనే
ఉనానయ.  ఆవ నీదే అయనపుప్పుడ,  దనిక
అవసరమమైన వసత వల నీ దగరర మసదుగనే
ఉసడ  ఉసడాల  కద,  ఇపుప్పుడ  వతకుకనే
అవసరస ఏమసటసది?" అనానడ.

లసగయమ మఖస చిననబోయసది. అయనా
అతన  అసగీకరసచక,  "అయమ!  తమరు
పునరాలచిసచల.  పోయన  లక్ష్మి  తరగ
వసత ననదనన ఉతసహసకొదీద్ద వసత వల కొతతగ
అమరాచన  తపిప్పుసత,  ఆవ  మటకు నాదే"

అనేసడ!

శసతనన ఏదో నిశచయసచినటల ,  "సరే!  నా

తరుప్పు  సరమైనదేనని  నేన  నిరసూపిసత న.

మీరదద్దరసూ  తల  ఇసత  ఎసడ  గడడ  చత
పటట కొని అటొకరసూ, ఇటొకరసూ నిలబడసడ.

కవాలసట  మీ  ఆవని  మీరు  పరు  పెటట
పిలవసడ"  అని  ఆదేశిసచి,  ఆవని  వదల-

మనానడ.  ఆవ  ఒకసర  ఇరు  వమైపులకూ
చసూసి,  మలలగ  సబబ్బాయమ  దగరరక
చరుకుననది!

లసగయమ  మఖసల  నెతత రు  చకకలేదు.

తన మసనిన అసగీకరసచక తపప్పులేదతనిక.

"'ఈ ఆవ నీది కదు;  సబబ్బాయమది'  అని
తేలపోయసది.  ఇతరుల  సొమమ్మన
ఆశిసచటమ  కక,  నామయసస్థి నపు  తరుప్పు
సరమైనదెమైనా,  దనిపెమై  అవిశస్వాసస
పతకటసచినసదుకుగన నీకు వసద బసగరు
నాణాల  శిక  విధసత నానన.  ఒకవేళ  ఏ
కరణస  చతనెమైనా  ఆ  మొతత నిన
చెలలసచలేకపోతే  ఏడాదిపాట  కరాగరసల
ఉసడాల" అని తరుప్పు చెపాప్పుడ  శసతనన. 
సభికులసత హరరధాస్వానాల చసరు.
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అమరుకుని కథ
కథ : శ్రీ ఇ.యన. వి. రవి, అనసతపురస

మన  దేశస  జనమ్మనిచిచన  అనేకమసది
తతస్వావేతతలల  ఎననదగనవారు,  ఆదిశసకరా-

చరుమలవారు.  అత  చినన  వయసలనే
వేదలకు  భషామల  వాత్రాసిన  శసకరుడ,

కరళలని  'కలడ'ల  జనిమ్మసచడ.

దేశమసతటా  ససచరససూత,  అనేకమసది
పసడతలతో శసత ఫచరచల జరపి,  గెలచడ.

"పరమాతమ్మకు-  ఆతమ్మకు  భేదస  లేదు"  అనే
'అదెమైష్ట్వత' సిదగ సతనిన నెలకొలప్పుడ.

ఓ  సర  ఈయనకూ,  మసడనమశుత డనే
మరొక తతతష్ట్వవేతతకూ శసత ఫ లమీద గొపప్పు చరచ
జరగసది.  ఆ చరచల మసడనమశుత ని భరమ
ఉభయభరత కూడా పాల రననది. 

చరచల  మసడన  మశుత డ  వనకబడాడ డ.

వాదనల  తన  భరత  ఓడపోతసూ  ఉసడడస
చసూసి  ఉభయభరత  కలప్పుసచకుననది;

ఆదిశసకరుడని  కుటసబస  గురసచీ,  పెళళ
పిలలల గురసచీ పతశినసచడస మొదలపెటటసది.

 శలకచమతకరస - 6
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ఆదిశసకరులవారు చిననతనసలనే సనమసిస-

చినవాడ.  పెళళ  చసకలేదు;  అసదువలల
సససరక  విషయలేవ  ఆయనకు
అనభవసల లేవ.  మర ఇపుప్పుడ జవాబు
ఏమని  చెబుతడ?   ఆయనకు  ఎటసూ
పాలపోలేదు.  అసదుకని  అయన  ఆ
దసపతల  వదద్ద  కొసతకలస  సమయస
అడగడ. 'ఉభయ భరత అడగన అసశల
గురసచిన  అనభవ  జా జ్ఞనస  ససపాదిసచట స
ఎలగ'  అని  ఆలచిససూత  దేశటనన
కొనసగసచడ. 

అటాల  పరమటససూత  శసకరాచరుమలవారు,

ఆయన  శిషుమల  చివరక  ఒక  రాజమస
చరుకునానరు.  ఆ  రాజమపు  రాజు
అమరుకుడ.  వళళ  వళళ  సమయనిక
అమరకుడ  చనిపోయ  ఉనానడ.  అతని
శరీరానిన దహనస చయలని బసధువలసత
చిత  పరుసత నానరు.  అది  చసూడగనే
శసకరునిక  ఒక  ఆలచన  వచిచసది.  ఆ
దగరరలనే  ఉనన  ఒక  గుహలక  పోయ
కూరొచని,  శిషుమలతో   "నాయనలరా,

చసూడసడ,  ఇపుప్పుడ నేన నా ఈ శరీరానిన
విడచిపెటట,  అమరుకుని  శరీరసలక
పతవేశిసత న.

కొదిద్ద కలస తరాస్వాత తరగ వసత న. నేన
అల తరగ వచచసతవరకూ నా ఈ శరీరానిన
మీరు  జాగతతతగ  కపాడతసూసడసడ"  అని
చెపిప్పు,  శసకరుల తనకు తెలసిన 'పర కయ
పతవేశస' అనే విదమని ఉపయగసచకొని, తన
దేహనిన  విడచి,  అమరుకుని  దేహసలక
పతవేశిసచరు. 

మరుకణస  అమరుకుడ  లేచి
కూరుచనానడ.  బసధువలసదరసూ  ఆశచరమ-
పోయరు:  'చనిపోయడ  అనకునానస
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గనీ,  నిజానిక ఈయన ఇసక పాత్రాణాలతోట
ఉసడ  ఉసటాడ'  అనకునానరు;

రాజవమైదుమలసత  నివస్వారపోయరు,  సిగురతో
తలదిసచకుకునానరు;  పతజలసత  'మా
రాజుకు  ఏమీ  కలేదు'  అని  చల
మరసిపోయరు. రాణగరు, పిలలలెమైతే మహ
ససతోషపడాడ రు.

ఇక అకకడ గుహల, శసకరుని అసల
శరీరానిన  కపాడకుసటసూ,  ఎపుప్పుడ  తరగ
వసత డా అని చసూససూత కూరుచనానరు ఆయన
శిషుమల.

అమరుకుని  దేహసలనిక  చరన

శసకరాచరుమలవారక  ఆ  కణసనసడే
సససరస ఎదురమైసది.  ఆ పతపసచనిన ఆయన
తనదెమైన  నిరలపతతతోటీ,  నిరాసకతతతోటీ
గమనిససూత,  తనకు  ఎదురౌతనన  పతత
అనభవానీన  తన జా జ్ఞనసల పొదవకుసటసూ
పోసగడ.  రాజుగ  ఆయన  తసకునన
నిరర్ణయలనీన  అదుద్భుతసగన,  వివేక
పూరతసగన ఉసడనెమై  తపప్పు,  గతసల రాజు
అమరకుడ ఇసత ననటల  లేవ.

ఈ  తేడాని  మొదట  గమనిసచిసది,

అమరకుని  భరమ.  ఆమ  చల  తెలవమైనది.

'తన  భరతకు  ఏమమైసది?  చనిపోయనటల
ఎసదుకయమడ,  మళళ  ఎలగ  లేచి
కూరుచనానడ?  ఇసత చకకగ,  ఎవరో రుష
మాదిర,  ఎసదుకు  పతవరతసత నానడ?'  అని
ఆమ ఆలచిససూతనే ఉననది.  చివరక ఆమకు
అరస్థిమమైసది:  "ఇది  అసల  తన  భరత  కదు.

ఎవరో  వేరేవాడ,  చనిపోయన  తన  భరత
దేహసల ఉనానడ!" అని. మర ఇపుప్పుడ ఏస
చయల?

"ఇది అసదరకీ చతనయమ ఆషామాషీ విదమ
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కదు. ఈయన ఎవరో గొపప్పు సిదుగ డ అయ
ఉసటాడ.  అటాల సటవాడ  ఎసదుకనో,

అమరుకుని  శరీరానిన  ఎసచకునానడ.

తస్వారల  విడచిపెటట  పోతడ-  అటాల
పోనివస్వాకూడదు.  ఇసదులనే  ఉసడేటల
చెయమల.  ఈ  సిదగ  పురుషుని  వలల
రాజమమసూ,  రాజవసశమసూ  కూడా  చలలగ
కొనసగటల  చసూడాల" అనకుననదమ.  

వసటనే ఆమ తెలవిగ, రాజుగరక ఏమాతతస
తెలకుసడానే తమ సెమైనికులన ఆదేశిసచిసది:

"మన  రాజమసల  ఎకకడా  శవస  అసటసూ
లేకుసడా  చసూడసడ.  జసతవల  శరీరాల

గనీ,  మనషుల  శవాలగనీ,  వతక  వతక
అనినటనీ  తకణస  కలేచయసడ"  అని.

"అటాల  కలేచసత,  అమరుకుని దేహసల ఉనన
సిదగపురుషుడ కళబరస కూడా కలపోతసది
కద,  ఇక  అతడ  శశస్వాతసగ  తమతో
ఉసడపోతడ!" అని ఆమ ఆలచన. 

ఇక  ఇకకడ,  గుహల  ఉనన  శసకరుడ
శిషుమలకు  'గురువగర దేహనిన  కపాడడస
ఇపుప్పుడసక  కషటస'  అని  అరస్థిమవస్వాసగసది.

కనిపిసచిన  శవాలననినటనీ  కలేచసత నానరు
రాజభటల.  ఏదో ఒక కణాన వాళళ గుహ
దగరరక  రాకపోరు;  గురువగర  శరీరానిన
కూడా కలేచయకపోరు!  ఎలగ ఇపుప్పుడ?"

అని వాళళ కసగరు పడాడ రు.

అయతే  వాళళకు  తెలస-  తమ
గురువగరు  వళళసది  అమరుకుని
శరీరసలక.  అసదుకని  వాళళ  వేషాల
మారుచకొని  గబగబ  రాజసభకు  వచచరు.

"తతతష్ట్వమసి,  తతతష్ట్వమసి,  రాజన"  అసటసూ
పాటల పాడటస మొదలెటాట రు. 

"తతతష్ట్వమసి"  అనేది ఉపనిషతత లల వాకమస.
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"జవాతమ్మ అయన నవేస్వా పరమాతమ్మవ"  అని
ససూచిసత నన అదెమైష్ట్వత వాకమస అది. 

లౌకకసగ చసూసత కూడా ఆ వాకమనిక అరస్థిస
"అదే నవస్వా"  అని.  "అయమ,  నీ శరీరానిన
నవేస్వా  కలేచయమని  ఆదేశిసచవేమ?  అది
అసల  నవేస్వా  కద?"  అని   రాజుగర
దేహసల  ఉనన  శసకరాచరుమలవారక
అనచరుల ససూచిసచరనమాట.

దసతో  శసకరులవారక  ససగత  అరస్థిమమైసది.

మరుకణస  ఆయన  అమరుకుడ  దేహనిన
వదిల తన  నిజ శరీరసలనిక పతవేశిసచడ.

అమరుక మహరాజు మళళ ఓసర మరణస-

చడ. తన ఆలచన ఫలసచలేదని గతహిసచిన
రాణ విషయనిన ఇక పొడగసచలేదు.  మళళ
ఓసర  అమరుక  మహరాజులవారక
అసతమకతయల మొదలయమయ.

అమరుకుని  దేహసల  ఉననపుప్పుడ  తనకు
కలగన  సససరానభవసతో  శసకరులవారు
అమరుక కవామనిన రచిసచరు. ఆ అనభవస
ఆధారసగ  ఉభయభరత  అడగన

పతశనలనినటకీ  జవాబులవస్వాగలగరు.  మసడన
మశుత డని ఓడసచరు.

అమరుకుడ  ఉదసతనిన  పురసకరసచకుని
సససకకృతసల ఒక శలకస చెపుప్పుకుసటారు.

కవి రమరురుః కవి రమరరుః, 
అనేమ కవయరుః కపయరుః |
కవిర ర్హి చోరరుః మయసూరశచ, 
చపలమాతతస పరస దధతే ||
"అమరుకుడే  కవి.  అతడ  మాతతమ
'అమరుడ'- అసట చవ లేని వాడ. 

మగలన  కవల  అసల  కవలే  కదు-

వాళలసత 'కపుల'- అసట కతల! 

ఇసక  ఎవరనెమైనా  కవల  అనాలసట
'చోరుడ,  మయసూరుడ'  అనన  కవలన
కొదిద్దగ అల అనచచ.
వళళ  కక  మగలన  కవలసదరనీ  ఏదో
చపలమసతో అల  'కవల'  అనచచమగనీ
నిజానిక  వాళళవస్వారసూ  అసల  కవల  కనే
కరు!" అని దీని తతప్పురమస.
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అలలస రొటట అబబ్బాయ
మసూలస: 'జసజర బత్రీడ్ మామన '        కథనస, సౌజనమస: బరీట, సటరీనోరీ డాట కస

అనగ  అనగ  ఇసగలసడల  ఒక  అవస్వా,  తత,

వాళలక  చినిన  మనవడ  ఉసడేవాళళ.  ఒకరోజు
ఉదయనేన అవస్వా  'మనవడ కసస ఏస చదద్ద స?'

అని ఆలచిసచి, వాడక నచచటల  గధుమపిసడని
సననగ ఒతత, మనిషలగ  ఉనన ఓ రొటట బొమమ్మని
చసిసది.  వాడక మమైదతో కళళ,  మకుక,  రసగు
రసగుల  జుటట  పెటట,  చకకగ  మడతల
మడతల ఉనన బటటల కూడా వేసిసది.  

మనలగ వాళళకు పెనాల ఉసడవ కద, అనీన నిపుప్పుల కుసపటల. కలలసన రొటటలన నిపుప్పుల

ఆసగల జానపద కథ
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కుసపటలల వేసి మసూత పెటటసత రు. కొదిద్ద సపట తరాస్వాత మసూత తసి చసూసత అవి తయరమైపోయ
ఉసటాయ.  అటాల  అవస్వా ఈ రొటటని కూడా కుసపటల వేసి మసూత పెటటసది. 

అయతే  అసతలనే  ఆవిడక  తోటల  పని
గురుత కొచిచసది-  మనవడతో  "ఒరే!  ఇవాళల
తోటల చల పని ఉసది.  తత,  నేన ఇదద్దరస
కలసి చసినా కూడా టమైమ చలతసదో,  లేదో
మర.  నవస్వా ఈ రొటట మాడపోకుసడా అటాల  ఓ
కనన వేసి ఉసచవసట,  నేన పోయ నిశిచసతగ
తోట పని చసకుసటాన" అననది.

మనవడ  మసచోడ.  "నవస్వా  పోయరావాస్వా,
నేన  చసూసకుసటాగ!  రొటటని  కలచటస

అదేమసత పెదద్ద పని?!" అనానడ. 

దసతో అవస్వా, తత ఇదద్దరసూ పారా-తటాట  పటట కు
పోయ, తోటల  ఆలగడడల తతవస్వాటస మొదల
పెటాట రు.  పిలల డ  కుసపట  పతకకనే  కళళ
మసూసకు  కూరొచని,  తన  మామసూలగ
ఎపుప్పుడూ కనే పగట కలలేన మళళ కనసగడ.

అసతల  అకసమ్మతత గ  టపుప్పుమని  ఏదో  శబద్దస
అయసది-  మనవడ పిలల డ ఉలకకపడ కళళ
తెరచి చసూసడ: నిపుప్పుల కుసపట తలపు బరాల



కొతతపలల                                                      52                                                              జనవర 2018

తెరచి ఉననది.  అసదుల ఉసడాలసన రొటట లేదు!  కతసద, నేలమీద బోరాల  పడ ఉననది!

మనవడ దనిన అసదుకబోయడ.  అయతే
అసతలనే అది- కదు- వాడ..! ఆ అలలస
రొటట  అబబ్బాయ!  వాడ లేచి పరుగు పెటాట డ!

తెరచి ఉనన తలపువమైపుకు పరుగెతత డ నేరుగ!

పిలల డ  చటకుకన  మసదుకు  దసూకడ-

తలపు  వేసదద్ద మని.   కనీ  అలలస  రొటట
అబబ్బాయ  వాడకసట  మసదే  అకకడక
చరుకునానడ.  తలపు రకక పడేలగనే దని
కతసదినసడ జార,  అవతలక పోయడ.  ఇసట

మటల  గబగబ  దిగసి,  పిలల డ  కళళమసూసి  తెరచ  సరక  రోడడ  వమైపుకు  పరుగెతత తసూ
కనబడాడ డ!

"అవస్వా!  తతో!  వడ  పారపోతనానడ!  ఈ  అలలస  రొటట  అబబ్బాయ  పారపోతనానడ,

పటట కసడ! పటట కసడ!" అని అరుససూత వాడవసట పరుగు పెటాట డ మనవడ.

ఇసట మసదు తోటల పని చసకుసటనన అవస్వా తత "ఏమమైసది?!" అని చసూస సరక అలలస
రొటట  పిలల డ  రోడడ  ఎకకసడ.  వసటనే  వాళళ  కూడా  తమ  చతలల  ఉనన  పారలసూ,

పలగులసూ పతకకన పడేసి మనవడ వసట, ఆ అలలస రొటట అబబ్బాయ వసట పడాడ రు. 

అయనా పెదద్దవాళళ కద, కొసచెస పరుగెతేత సరక వాళళ కసత  అలసిపోయ, ఆయసపడటస
మొదల పెటాట రు.  అకకడ దరల ఉనన ఓ కలస్వారుట  మీద కూరుచసడపోయరు.  అలలస రొటట
అబబ్బాయని అసదుకలేని మనవడ కూడా నిరాశగ వనకక వచిచ వాళలక అతమవసర సవల
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చసడ.

అటాల  వాళలనసడ  తపిప్పుసచకునన  అలలస  రొటట  అబబ్బాయ  కులసగ  ఈల  వేసకుసటసూ
రోడడమమ్మట నడససూత పోతసట అకకడ బవి తతవస్వాతసూ కనబడాడ రు ఓ  ఇదద్దరు మనషుల.

వాళలక అలలస రొటట అబబ్బాయని చసూసత మచచట వేసిసది-

"ఎటపోతనానవ బబసూ, నవస్వా అలలస రొటట అబబ్బాయ?! అడగరు వాళళ.
"అవస్వానసూ, తతనసూ, వాళలదద్దర మనవడనీ 
ఒకక దెబబ్బాకు ఓడసచన
ఇదిగ, బవిని తతవేస్వా బవననలసూ,

మీ ఇదద్దరీన కూడా ఇపుప్పుడే ఓడసచసత న నేన!

జ…..మ " 
అని వాళలని దటకొని పరుగు పెటాట డ అలలస
రొటట అబబ్బాయ.

"ఓహ!  అవనా?!  అసత  గొపప్పువాడవా?

మమసూ చసూసత స!" అని వాళళదద్దరసూ తమ చతలలని పికసలసూ పారలసూ పతకకన పడేసి వాడ
వసట పడాడ రు. 

అయతే అలలస రొటట  అబబ్బాయ శరీరస తేలక.  వాడ కళళల సతత వ కూడా చల ఎకుకవ.

దసతో  కొదిద్ద  సపటలనే  వాళళ  చతక  అసదనసత  దసూరస  వళళపోయడ  వాడ.  బవిని
తతవేస్వావాళలదద్దరసూ కూడా అలసిపోయ మధమదరల కూలబడాడ రు.

అలలస  రొటట  అబబ్బాయ  అటాల  పోయ  పోయ  ఓ  అడవిలక  దసూరాడ.  వసటనే  వాడక
ఎలగుబసట ఎదురమైసది. అది చతల చపి వాడని  
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అసదుకబోతసూ "ఏయ! అలలస రొటట అబబ్బాయ! ఎట పోతనానవ నవస్వా?" అననది.

వాడ దనిక అసదకుసడా తపిప్పుసచకొని 
"అవస్వానసూ,  తతనసూ,  వాళలదద్దర  మనవడనీ,

బవిని  తతవేస్వా  బవననలన  ఒకక  దెబబ్బాకు
ఓడసచన! నాకు నవస్వా  లెకక,  నినన కూడా
ఇపుప్పుడే  ఓడసచసత న  నేన!  జమ.....  "

అసటసూ పరుగు పెటాట డ.

"అవనా?  అసత గొపప్పువాడవా?  నీ పని చెపాత న
ఆగు!"  అసటసూ  వాడ  వసట  పడసది

ఎలగుబసట. 

"ఓసస! చల చసూసన.  రా! ననన పటట క!"  అసటసూ పరుగెతతన అలలస రొటట  అబబ్బాయని
అసదుకలేక,  తస్వారలనే చతకలబడసది  ఎలగుబసట  "అయమ!  అనవసరసగ వడ వసట
పడాడ నే, ఈ మాతతస పరుగెతతతే ఇసక జసతవమైనా దొరకపోయది గద, నాకు!" అనకుసటసూ.

దనిన  కూడా  ఓడసచ  సరక  అలలస  రొటట  అబబ్బాయక  చల  ససతోషస  వేసిసది.  వాడ
కులసగ పాటల పాడకుసటసూ, అటసూ ఇటసూ చసూసకుసటసూ పోసగడ.

ఈసర వాడక  ఓ  తోడేల ఎదురమైసది.  అది వాడని అసదుకునేసదుకు చెయమ చపుతసూ
"ఓయ! ఓయ! ఎటపోతనానవయ! అసదల అలలపు రొటట అబబ్బాయ?" అసది.

"అవస్వానసూ, తతనసూ, వాళలదద్దర మనవడనీ, బవిని తతవేస్వా బవననలన, దుబబ్బా ఎలగునీ 
ఒకక దెబబ్బాకు ఓడసచన! 

నాకు నవస్వా  లెకక, నినన కూడా ఇపుప్పుడే ఓడసచసత న నేన చసూడ! జ...మ .." 
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అసటసూ దనిక దొరకుకసడా తపిప్పుసచకుపోయడ అలలపు రొటట అబబ్బాయ. 

"ఓహ!  అసత తరుసగడవేమ?!  నేన నినన
పటట కుసటా  చసూడ!"  అని  వగరుససూత
వసటపడసది తోడేల.

కనీ ఎసత పరుగెతతనా అలలస  రొటట  అబబ్బాయ
మటకు  దని  చతక  చికకలేదు.  చివరక
అదికూడా విరమసచకొని,  తన దరన తన
పోయసది.

దసతో అలలస రొటట అబబ్బాయక చల గరస్వాస అనిపిసచిసది. 

"పతపసచసల  ఎవస్వారసూ..  ననినసక  పటట కలేరసూ.."  అని  గటటగ  పాటల  పాడకుసటసూ
పోయడ వాడ.

అసతల వాడక నకక కనిపిసచిసది.  ఓ మళళ కసచెక ఇవతలగ మడచకొని పడకొని
ఉననది అది.  జస్వారస వచిచనటల సది; మసల గొసత వణుకుతసడగ 
"ఎట పోతనానవబీబ్బా! 
అలలస రొటట అబబ్బాయ?" అననదది.

"అవస్వానసూ,  తతనసూ,  వాళలదద్దర మనవడనీ,  బవిని తతవేస్వా బవననలన,  దుబబ్బా ఎలగునీ,  కరపళల
తోడేలగడనీ కూడా ఒకక దెబబ్బాకు ఓడసచన! నాకు నవస్వా  లెకక,  నినన కూడా ఇపుప్పుడే
ఓడసచసత న నేన చసూడ! జుయ..." అసటసూ పారపోబోయడ వాడ  కనీ-

"అసత గడగడా మాటాల డతే 
అరస్థిస ఎటాల  అవతసది, 
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అలలస రొటట అబబ్బాయ? 

నాకస వినబడలేదు- 

నవేస్వామనానవ?" అననది నకక, కదలకుసడానే.

దసతో అలలస రొటట అబబ్బాయ జోరు కొసచెస తగరసది:

"అవస్వానసూ,  తతనసూ,  వాళలదద్దర మనవడనీ,  బవిని తతవేస్వా బవననలన,  దుబబ్బా ఎలగునీ,  కరపళల
తోడేలగడనీ కూడా ఒకక దెబబ్బాకు ఓడసచన! నాకు నవస్వా  లెకక,  నినన కూడా ఇపుప్పుడే
ఓడసచసత న  నేన  చసూడ!"  గొసత  పెసచి,  ఇసకొసచెస  గటటగ  అరచి,  నకక
కదులతసదేమ అని జాగతతతగ నికక చసూసడ వాడ.

"ఆఆ..? ఏమసటనానవ? 

అవస్వానా?" అననది నకక, ఒక కనన తెరచి, ఇసక కదలకుసడానే. 

"ఏదోలే,  పో..  నీ దరన నవస్వా పో...  నవస్వా గొణుకుకనేదేమీ ఎలగసూ నాకు వినబడదులే
గనీ, నీ దరన నవస్వా పో.. గొసతలేని వరత రొటటమకక!" అని గొణగసదది.

అలలస  మకక  అబబ్బాయక  కపస  వచిచసది.

గొసత  పెసచి,  నకక  చెవి  దగరర  నోరు  పెటట,
చల  గటటగ  "అవస్వానసూ,  తతనసూ,  వాళలదద్దర
మనవడనీ,  బవిని  తతవేస్వా  బవననలన,  దుబబ్బా
ఎలగునీ,  కరపళల తోడేలగడనీ కూడా ఒకక
దెబబ్బాకు  ఓడసచన!   నాకు  నవస్వా  లెకక,

నినన  కూడా  ఇపుప్పుడే  ఓడసచసత న  నేన
చసూడ!" అని అరవబోయడ-
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కనీ వాడ మాటల పూరతవస్వానిసతగ?  నకక చటకుకన తల తపిప్పు,  లటకుకన వాడని కరచి
పటట కొని, ఆపెమైన మలలగ కరకరామనకుసటసూ తనేసిసది!!

"అయమ!  ఎసత  ఘోరస  జరగసది?!  అలలస  రొటట  అబబ్బాయక,  పాపస!"  అని  బధ
పడతనానరా?  అదేమీ  లేదు.  "అలలస  రొటట  ఎసత  బగుసటసదసట,  దనిన  తనకుసడా
ఉసడటస అసల ఎవస్వార తరమసూ కదు.  చసూసినవాళల నోరలనీన  ఊరతయ.  నకకకు మాతతస
నోరసూరద? నాకు దొరకతే నేనసూ తనేసత న మర!" ... 

నిజస చెపప్పుసడ: మీరసూ అసతే! కదసూ?!

ఓ మాట...

కొతతపలలల  పిలలల రచనలకు పాత్రాధానమత ఉసటసది. ఈ పుసతకసల దదపు సగస కథల పిలలల 
రాసినవి; మగలనవి పిలలలకసస పెదద్దల రాసినవి.  ఈసరమైతే బొమమ్మల  వేసిన  వాళళ కూడా 
పిలలలే! వాళలసత అనసతపురస రాధా ససూకల్ ల ఏడ-ఎనిమది-తొమమ్మదో తరగతల 
చదువతనానరు.  అటాల గ, అనకుసట మీరసూ బొమమ్మల వేయచచ;  మీరసూ కథల రాయచచ!

పిలలలన కలవటస, వాళల చత తెలగుల కథల రాయసచటస, బొమమ్మల వేయసచటస, వాళళ  
పసపిన కథలన,  బొమమ్మలన  సరదిదిద్ద  మగత పిలలలసదరకీ  నచచటల   పుసతకలగ తయరు 
చయటస, దనికసస ఓపెన  సరుస  ఉపకరణాలన వాడటస, కథలన అసదరసూ ఉచితసగ 
చదువకునేటల  ఇసటరనట ల  పెటటటసతోపాట,  కొనిన పతతల అచచ వేసి,  ఇషటపడన వాళలకు 
అసదిసచటస మాకు ఇషటస. 

ఈ పనలనీన ఎసదుకు? ఎసదుకసట ఇవి అసదరకీ మల చసత య కబటట! ఇటాల  అసదర మలసూ 
కర చస పనలల మీ శకత కొదీద్ద మీరసూ పాలపసచకసడ.  బగ చదవసడ!  బగ గీయసడ! బగ 
రాయసడ!  నవస్వాసడ!  ఆలచిసచసడ!  చకకగ పాడసడ! మసచి పౌరులగ ఎదగసడ!

పిలలల కథల పతపసచనిక సస్వాగతస !
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అలసస
మసూలస: సి.జ.మసూర.                                            అనసరణ : నారాయణ, కొతతపలల బకృసదస.

అలసస  కూరొచని  ఏదో  చదువకుసటసది.

అసతల వాళల  నానన  పిలచడ:  "అలసస!
అలసస! ఎకకడనానవ?" అసటసూ.

అలసస  చటకుకన  లేచి  గట  దగరరక
పరుగెతతసది "వసత నాన!" అసటసూ.

గట  మసదు  ఆకుపచచ  కరొకట  ఆగ
ఉననది. దనిమసదు పెదద్ద పెదద్ద మీసలవాడ
ఒకయన.  అలసస  వాళల  నానన  ఆ
మీసలవాడతో  ఏదో మాటాల డతనానడ.

అలసస  రాగనే  "ఇదిగ,  ఇదే  అలసస.
రోజసత  చదువతసూనే  ఉసటసది!"

అనానడ  నానన,  నవస్వాతసూ.  మీసలవాడ
కూడా ఖళపెళ నవాస్వాడ.

"అలసస,"  చెపాప్పుడ నానన- "ఈయన మా
ఫతసడ.  నగరసల  నీకసస  పని  చసూసి
పెటాట డ.  ఊళళ  నీకు  తగన  పనల
ఉసడటలదు కద.  అసదుకని నవస్వా వసటనే
బయలదేర  వళళల,  ఈయనతో.  తస్వారగ

ఆసగల కథ
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బటటల సరుద్ద క మర" అని.

మీసలవాడ  అలససకసి  చసూసి  నవాస్వాడ.

పాన తనీ తనీ అతని పళళ ఎరతగ గర పటట
ఉనానయ. "నీకు ఎసత వయస?" అడగడ
అతన.

"పనెనసడేళళ" చెపిప్పుసది అలసస.
మీసలవాడ  మళళ  ఇసకసర  నవాస్వాడ
ఖళపెళ.  అలససక  అతనసట  ఎసదుకనో
ఇషటస కలేదు. అతని వసట వళళటస అససల
నచచలేదు.  తమ  ఊళళనే  బడ  ఉసది.  ఆ
బడక పోదమని ఉసది అలససకు.  ఆ బడ
పరసరాలసట  ఆ  పాపకు  చల  ఇషటస.

చదవటస  అసట  తనకు  చల  ఇషటస
ఎలగసూ.

"ఇసక పో మర. నీ బటటలసూ అవ సరుద్ద తోసది
చసూడ,  మీ  అమమ్మ.  నవస్వా  వసటనే
బయలదేరాలస  ఉసటసది.  పో,

తయరవ!" అనానడ నానన.
మీసలవాడ జేబులసచి నోటల  కటట  ఒకట
తసి నాననకు ఇచచడ.

నానన మఖస వలగపోయసది ఆ డబుబ్బాలన
చసూసి.  అతన  దనిన  లెకక  పెటట కుని,

గరస్వాసగనసూ,  ససతోషసగనసూ నవాస్వాడ.  ఆ
మీసలవాడ  కూడా  నవాస్వాడ.  అలససకు
మటకు  కపసగన,  భయసగన
అనిపిసచిసది.  "నాకు  ఇతనితో  వళళలని
లేదు"  అని చెబుదమనిపిసచిసది.  అయనా
నానన మాట తన కదనటానిక లేదు.

***

అలసస, మీసలవాడ ఇదద్దరసూ నగరానిక
వచచరు.  మీసలవాడ  తనని  ఎవరసటక
తసకళళ, వాళల కలసగ బల్ నొకకడ. కొదిద్ద
సపటక  ఆ  యసట  యజమాని  తలపు
తెరచి చసూసడ. 

మీసలవాడ అతనిక గుడామ్మరనసగ చెపాప్పుడ.
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ఇదద్దరసూ కొదిద్ద సపు ఏవ మాటాల డకునానరు.

అలసస ఇదద్దరనీ చసూససూత నిలబడసది.

ఆ  ఇసట  యజమాని  సననగ,  పొడగర
ఉనానడ.  అలససన  వాళల  ఇసటలపలక
తసకళళ,  మటల  కతసద  తత్రీభుజసలగ ఉనన
గది చసూపిసచడ:  "ఇదిగ-  ఇదే,  నీ గది!"

అని చెపాప్పుడ. 

అలసస  ఆ  గదిలక  వళళ  చసూసకుననది.

చిననగ,  చీకటగ  ఉసది  ఆ  గది.  ఎతత గ
నిలబడతే పెమైననన మటలకు కొటట కుసటసది
తల!  ఆ పాప బయటక తొసగ చసూస సరక
మీసలవాడ వళళపోతనానడ!

మరునాడ తెలలవారు జామన యజమాని
వచిచ  నిదత్రీలేపాడ  అలససని.  "ఇదిగ,  ఈ
పాప,  నినన  నేన  చెపిప్పున-  అలసస.  ఈ
పాపకు  ఎపుప్పుడూ  చదువతసూ  ఉసడటస
అసట ఇషటస"  అసటసూ పరచయస చసడ
ఇసటావిడకు.  వసటనే  ఇదద్దరసూ  నవాస్వారు
గటటగ.

అకసమ్మతత గ  ఆ  ఇసటావిడ  అలసస

మఖసల  మఖ స  పెటట  అరచిసది:

"నవిస్వాకకడ  చదువకబోవటలదు!  అరస్థి-
మమైసద?  నవస్వా  ఇకకడసత  కసవ
ఊడసత వ,  గనెనల  తోమతవ,  బటటల
ఉతకుతవ!  కూరోచబటట  చదివిసచసదుకు
కదు,  నినన  పిలపిసచకుననది!  ఊరక
ఉసచకొని  తసడ  పెటటసదుకు  ఇది
ధరమ్మసతతస కదు! నవస్వా ఈ ఇలల  మొతత నీన
శుభత్రీసగ ఉసచల,  వసట చయల,  బటటల
ఉతకల!" అని. 

ఆ రోజు నసడీ పతతరోజ ఆమ అలససమీద
అరుససూతనే  ఉసది.  రోజుకు  పదిహేన
గసటల  పనిచసది  అలసస.  పదిహేన
గసటలల  పది  గసటల  తటల  తసటసూనే
ఉసడేది.   తనక  ఏమాతతస  ససతోషస
లేదికకడ.  పని  ఐపోయ  తన  'గది'లక
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వచచక, రోజ ఒకట ఏడేచది.

ఇటాల  కొనిన రోజుల గడచయ.  ఒక రోజున
యజమాని  చెపాప్పుడ:  "బటటల  సరుద్ద క.

నవస్వా  మాకు  ఇసక  అవసరస  లేదు.

యజమానమమ్మకు  నవస్వా  నచచటసలేదు"

అని.

ఆ రోజున యజమాని అలససన నగరసల 
ఉనన  ఓ  బటటల  దుకణానిక  తసకళళడ.

దుకణపు వనరు-  చల దుబబ్బాగ ఉసది-

అలససని  నొకక  నొకక  చసూసక,  తన
బీరువాలసచి నోటల కటట ఒకట తసి ఇచిచసది

యజమానిక.  యజమాని ఇక అలసస కసి
చసూడన  కూడా  చసూడకుసడా  బయటక
వళళపోయడ.

***

అలససతో  పాట  పనిచస  పిలలల  ఆ
దుకణసల ఇసక ఐదుగురు ఉసడేవాళళ.
వాళలసత  దుకణానిన  ఆనకునే  ఉనన  ఓ
చినన,  చీకట గదిల నివసిసచవాళళ;  అకకడే
బటటల  కుటటవాళల .   తెలలవార  దుకణస
తెరచినపప్పుటనసడ,  రాతత్రీ  తలపుల
మసూసస  వరకూ  తెరపి  లేకుసడా  పని
చసవాళళ  అసదరసూ.  మధామహనస  భోజనస
తరాస్వాత వాళలకు ఒక పది నిమషాల ఖాళ
దొరకది.  అసతే.  రాతత్రీ అయమక ఆ గదిలనే
నేలమీద  పడకొని  ఎవరకవాళళ
నిదత్రీపోయవాళళ.
లవపాట ఆవిడ పతత  నెల వాళలకు కొసత
డబుబ్బా ఇచచది.  మగలన పిలలల ఆ డబుబ్బాతో
బటటల,  సబుబ్బాల  కొనకుకనేవాళళ.
అలసస  మాతతస  పతతనెల  ఒక  పుసతకస
కొనకుకనేది.  మధామహన  భోజనస  తరాస్వాత
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ఖాళల ఆమ తన పుసతకస చదువకునేది.

ఒకసర యజమానరాల అది చసూసి చల
ఆశచరమపోయసది.  తన  దగరర  పని  చస
పిలలలెవస్వారకీ చదువ రాదు! "నీకు చదవటస
వచచ?  అసకల  లెకకపెటటటస?"  అని
అడగసది.

"వచచ" అని చెపిప్పుసది అలసస.
"అయతే రా,  మర.  నవస్వా ఇకనసడ మన
దుకణసల పని చసత వ" అని దుకణసలక
పిలచకుపోయసదమ, అలససని.

***

అలససక  దుకణసల  పని  చయటస

నచిచసది.  దుకణస పెదద్దగ ఉసటసది.  గల
వలతరసూ  బగ  వసత య.  డబుబ్బానన
ఆడవాళళ  చలమసది  దుకణానిక
వససూతసటారు.  ఖరీదెమైన  బటటల
కొనకుకసటసూ  ఉసటారు.  వాళళకు  కరన
బటటల చసూపిసచటస  అలసస  పని.  వాళళ
వచిచనపుప్పుడ మరామదగ నవస్వాటస,  వాళళతో
చకకగ మాటాల డ మరసత ఖరీదెమైన  బటటల
కొనిపిసచటస  అలససకు  సలభసగనే
వచచయ.

పొడగర,  నాజకుగ ఉసడే ఆవిడ ఒకవిడ
తరచ వసత సడేది వాళల దుకణానిక.  ఒకట
రసడసరుల  చసూససరక,  ఆమకు  ఎలసట
బటటల  నచచతయ  అలససకు
అరస్థిమమైపోయసది.  ఇక  ఆ  తరాస్వాత  ఆమ
ఎపుప్పుడ దుకణానిక వచిచనా ఆమకు నచచ
బటటలన  నేరుగ  తసకొచిచ  చసూపిసచటస
మొదల  పెటటసది.  అటాల  ఆవిడ  అలససని
గురతసచటస జరగసది.

ఒకరోజున ఆ పొడగవిడ వళసూత వళసూత తన
పరుసన  దుకణసలనే  మరచపోయసది.



కొతతపలల                                                      63                                                              జనవర 2018

బటటల సరుద్ద తసూనన అలసస దనిన చసూడగనే
గురుత  పటట,  "మడస!  మీ  పరుస!"  అని
అరుససూత రోడడ  మీదిక పరుగెతతసది. 

"ఇదిగ మడస! దుకణసల మీ పరుసన
మరచపోయరు!"  అని  దనిన  ఆమకు
అసదిసచిసది.

"ఓ! నిజమ. ధాసకూమ!" అని ఆమ పరుసన
అసదుకొని,  ఆ పరుసలసచి కొనిన  డబుబ్బాల
తసి అలససకు ఇవస్వాబోయసది.  

అయతే  ఆ  సరక  అలసస  దుకణస
చరుకుననది.   దుకణసలక  అడగు

పెటటగనే యజమానరాల ఆమన నిలబటట
అరచిసది:  "ఇసకపుప్పుడూ  దుకణస
విడచిపెటట  బయటక  అడగు  పెటటకు,

చెబుతనానన!  నేన  నీకసస  చల
డబుబ్బాల  వచిచసత నానన-  ఇసతసత  జతస
ఇసత నానన.  ఇసత  ఖరుచ  పెటటది  నవస్వా
పనిచసత వని.  అసతేగని  ఊరక  రోడలమీద
పరుగెతత తవని కదు!"

అలససకు చల కపస వచిచసది.

"నవస్వా నాకు చల డబుబ్బాల ఇసత నానవా?!

ఎకకడచచవ?!  ననినకకడ  బనిసలగ
ఉసచకునానవ!" అని అరచిసది.

"కకృతజ జ్ఞత  లేని  పిలల !  నేన  నీకు  ఏమస
చసనో  అనీన  మరచపోయవా?  నేన  నీకు
పడకునే చోట చసూపిసచన,  తనేసదుకు
తసడ  పెటాట న,  చతక  డబుబ్బాల ఇచచన.

ఇసక  ఏస  కవాల  నీకు?  ఆశక  అసత
ఉసడదద్ద ?" అరచిసది  యజమానరాల.

"అవన!  కవాల!  నాకు  పూరత  జతస
డబుబ్బాల  కవాల!  నేన  బడక  పోవాల!"
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ఏడససూతనే అరచిసది అలసస.
అసతలనే "ఆగసడ!" అననదో గొసత. చసూసత
అది ఆ పొడగట మడస.

"అలసస  కకృతజ జ్ఞత  లేని  పిలల  కదు"

దుకణపు  యజమానరాలక  చెపిప్పుసది  ఆ
మడస. "ఈమ చల నిజాయత గల పిలల"
అని.

వసటనే అలసస వమైపుకు తరగ "నీకు ఇకకడ
పని చసత సట ససతోషసగ లేద?" అననది.

"నేన  బడక  పోతన.  చదువకుసటాన"

అనేసిసది అలసస, ఏడససూత.
ఆవిడ మసదుకొచిచ అలసస భుజస మీద
చయవేసి, దుకణపు యజమానితో చెపిప్పుసది
గటటగ-  "కమసచసడ.  ఇకమీద అలసస మీ

దుకణసల  పని  చెయమదు.  మా  ఇసటల
ఉసటసది,  నాతో  పాట.  మా  ఇసటల
ఉసటసూ,  రోజ  బడక  పోయ  చకకగ
చదువకుసటసది" అని.

"అది  జరగలసట  మీరు  నాకు  చల
డబుబ్బాల  ఇవాస్వాలస  ఉసటసది!"  అరచిసది
దుకణపు యజమాని.

"లేదు.  ఏమీ ఇచచది లేదు.  అలసస బనిస
కదు.  తనకీ  కొనిన  హకుకల  ఉనానయ"

పతశసతసగ చెపిప్పుసది మడస. "నీ వసత వలనీన 
తసక,  అలసస.  మన స  మన  ఇసటక
వళద్ద స.  ఇక  వళలవరసూ నినేనమీ చెయమలేరు.

రేప  నవస్వా  బడల  చరతవ"  అననది
అలససతో.

*** 

అలసస బడల చరసది. చల పటట దలతోట
చదివిసది.  కలేజక,  అటపెమైన
విశస్వావిదమలయనికీ  వళళసది.  సమాజక
కరమకరత  అయ,  తన  కూడా  అనేకమసది
పిలలల జవితలలక వలగు తెచిచసది.
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పదలన వతక పటట కసడ!
భకుత ల, రసగు, శివరాతత్రీ, ధరమ్మస, అమమ్మమమ్మ, తతయమ, సనహితడ, అవకశస, గసగనది, సరసస్వాత, 

డబుబ్బాల, పుటటనరోజు, వసగళపప్పు, దెబబ్బా, బడ, చిలక, గమనిక, కొతతపలల, మహసభ, పుసతకల:- ఈ 
పదలనీన కతసది పటటకల దగునానయ-నిలవగ, అడడసగ, వాలగ, కతసది నసడ పెమైక -ఎటపడతే 
అట! వాటని వతక వాట చటసూట గుసడాత్రాల గీయసడ!

   అ ని క న ర ల రా గ ర చి తత న
వ మమ్మ ల టాట డ రస సన లల జు త ల అ
క న మమ్మ న బుబ్బా డ హి ప వ డ న క
శస క భ కుత ల రో త తత త పు ని మ
స బ గ ల క శి డ కొ మ మ ళ హ
క ర ల బ సత చి ర డ గ తత రో స

టాట శి సస్వా డ పు టట న రో జు ళ పు భ

డ న ర త బ ర చి డ యమ త త ర

శి వ రా తత్రీ త శి తత ధ రమ్మస చి మమ్మ ఫ

టాట తత న ల గ లల న మ చి బబ్బా దె న
మ రో ల ర టాట రస గు అ ద ర డ ళ
వస గ ళ పప్పు తత బ న ర ది న గ గస

  "విదమ ధనస సరస్వా ధన పతధానస"  అనిన ధనాలలనసూ విదమ ధనస గొపప్పుది.
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పదరసగస-96
నిరస్వాహణ : డా. సిర, మరామలగసూడ, నల రసడ జలల , తెలసగణ రాషటఫస

1 2 3

4

5

6 7

8 9

10

నిలవ:

1. 'అడవి' క మరో పరు (2)

2. 'మొదల' ని ఇల కూడా అసటారు (3)

3. తమళనాడల 'మామలలపురస' అని పిలచ ఈ 
పురానిన, పూరస్వాస బల చకతవరత పరపాలసచడట. 

అసదుక, పరుల కూడా 'బల' ఉసటసది (6) 

4. తెలగుల లసగస్వాజ్  (2)

5. తెలగుల Profession ! (2)

6. 'పదల' క ఏకవచనస (2)

7. చిసత రుచి? (3)

8. వారసతస్వాసగ వచచ ససపద (2)

9. 'మనాల' ల చివర అకరస మాయమమైసది (2)

అడడస-నిలవ ఆధారాల సహయసతో ఈ 
గడలన నిసపగలరేమ చసూడసడ.   నిసపిన 
పదరసగనిన కవలస పోసట కరుడ పెమై  రాసి, మాకు 
అసదేటల  పసపసడ. మీ బడపరు, తరగత, 

మీవాళల  ఫోన నసబరు  తపప్పుక రాయసడ. 

సరమైన సమాధానస రాసి ఎసపికమైన మగురరు పిలల-
లకు  కొతతపలల-98ని  బహుమతగ పసపిసత స!

అడడస:

1. చపలన పటటడానిక ఉపయగసచ సధనస (2)

2. 'ఆగమనస' ల చివర అకరస మాయమమైసది. (3)

4. 'భగమనగరస' ల బరువని ససూచిసచ పదస (2)

5. 'ఎదుద్ద ' క మరో పరు (3)

6. తెలగుల 'Cotton' (2)

7. 'వామఘత్రాస', వాడక భషల (2)

8. నీవ తరగలససది 'ఈ మలపు' కదు (4)

10. ఢిలలక మరో పరు. ఈ పరుల ఏనగు ఉసది(5)
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పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్ట కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సుమారగా)

వెల (రర)

(పోసట్టజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

7 2017 Set 7 1450 175

మరినర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరిసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరికీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసంద:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరియ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసుట్ట లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటట్టటసం చాల 
సులవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరిరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



అయయ్యో ! తెలుగు రాద, ఎలాగ?!

"కథలమమ్మా కథలు! కథలమమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగు పిలల్లల కథలు!" 

"ఏఏం కథలు బాబబ? మ పిలల్లలకు తెలుగు చదవటఏం రాద.  ఇఏంగల్లషు కథలు ఏమనన్నా ఉనన్నాయ, నీ దగగ్గర?" 

"ఇఏంగల్లషువవతే వేరేవాళళ్ళ దగగ్గర దొరుకుతాయఏండ.  న దగగ్గర ఉనన్నా సరుకఏంతా తెలుగువాళల్ల కోసమ.  ఏఏం, మీ పిలల్లలు
తెలుగువాళళ్ళ కారాఏండ? పాపఏం, వాళళ్ళకి కఏంచఏం తెలుగు నేరరఏంచకపోయరబ?" 

"ఏమో  నయన!  మ  వాళల్లకవతే  ఇఏంగల్లషు  అఏంటేనే  ఇషషఏం.   ఆ  ఇఏంగల్లషు  నేరుర్చుకునేసరకే  వాళల్ల  తల  పాప్రాణఏం
తోకకచర్చుఏంద.  ఇఏంక తెలుగు ఎకక్కడ నేరుర్చుకుఏంటారు?" 

"అవునల్లఏండ, పాపఏం.  కానీ న దగగ్గర ఉనన్నావి తెలుగు కథలేనఏండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద, ఓసార చబడనియయ్యో- పుససకఏం బానే ఉనన్నాటష ఏందయయ్యో, కాయతఏం, రఏంగులు అదనీ- దనిన్నా పాపఏం ఇఏంగల్లషుల
అచర్చుయయ్యోకపోయరబ?  మీకూ కఏంచఏం అమమ్మాకాలుఏండేవి గద! ఇపురడు పిలల్లలఏంతా ఇఏంగల్లషు బళల్లల చదవీ చదవీ,

తెలుగుని పూరసగా మరచే పోతునన్నారుగా?" 

"అవునఏండ,  అఏందకనే వీటిని తెలుగుల మతత్రమ అచేర్చుసస నన్నాఏం.   మీ పిలల్లలకి ఈ కథలు కావాలఏంటే వాళళ్ళ
తెలుగు నేరుర్చుకోవాలలఏంద, తపరద.  లేకపోతే ఇఏంకో మరగ్గఏం ఉఏంద- మీరు వాళల్లకి చదవి పెటషచర్చు-" 
"అవునేల్ల, అటాల్ల గవన వాళల్లకి మెలల్లగా తెలుగు చదవటఏం వసస ఏందమో, చబసాస న. కథలు చదవటఏం కోసమనన్నా వాళళ్ళ
తెలుగు నేరుర్చుకుఏంటారేమో" 

"తపరకుఏండా  నేరుర్చుకుఏంటారు  చబడఏండ.  అదమఏంత  బబ్రహమ్మావిదయ్యో?  తలచకుఏంటే  వాళళ్ళ  ఒకక్కరోజుల
నేరుర్చుకోగలరు. కథలల్ల మయ మీకు తెలీనిద? మీరు చనన్నాపురడు ఎనిన్నా కథల పుససకాలు చదవలేద?" 

"అవున నయన! ఇపురడు తెలుగు పుససకాలే కరువవపోతునన్నాయ" 

"ఏమీ లేదఏండ!  ఆదరఏంచేవాళల్ల  ఉఏంటే భాష చటకుక్కన పుఏంజుకుఏంటఏంద.  ఏఏం చేసిన తెలుగుల అరర్థమెవనఏంత
బాగా పరాయ భాషల ఎఏంతమఏందకి అరర్థమౌతుఏంద, చపరఏండ? ఏదో ఒక మయ చయయ్యోలలఏందనఏండ.  మీ పిలల్లలకి
'తెలుగు రాద' అని ఊరుకోకఏండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళళ్ళ భాషని వాళళ్ళకి ఇవావ్వాల- లేకపోతే కుదరద." 

"అఏంతేనఏంటావా?" 

"అఏంతేనఏండ- వేరే మరగ్గఏం లేద. మతతృభాష తరావ్వాతే, వేరే ఏదవన." 
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